ประว ัตินโยบายการแปรรูปร ัฐวิสาหกิจ
และการเปิ ดเสรีดา้ นพล ังงาน
คานา
เอกสารเรือ
่ ง "ประว ัตินโยบายการแปรรูปร ัฐวิสาหกิจและการเปิ ดเสรีดา้ นพล ังงาน" เป็ นสว่ นหนึง่ ของ
โครงการศกึ ษาวิจัยและจัดทาประวัตก
ิ ารพัฒนาพลังงาน ของประเทศไทย ซงึ่ บริษัท เบอร์รา่ จากัด จัดทา
เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีวต
ั ถุประสงค์ เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลเกีย
่ วกับนโยบายการพัฒนา
พลังงานของประเทศในด ้านต่างๆ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบัน โดยเอกสารสว่ นนีเ้ ป็ นการนาข ้อมูล ทีม
่ ก
ี ารรวบรวม
ไว ้มาเรียบเรียงเป็ นร ้อยแก ้ว เพือ
่ ให ้ผู ้อ่านได ้เห็นภาพพัฒนาการ ของนโยบาย มาเป็ นลาดับตามเหตุการณ์ท ี่
เกิดขึน
้ ซงึ่ จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การค ้นคว ้า และให ้ความรู ้แก่คนรุน
่ หลังต่อไป
การจัดทาเอกสารทีเ่ ป็ นประวัตศ
ิ าสตร์ จาเป็ นต ้องอาศัยข ้อมูลจากเอกสารการวิจัย ทีม
่ ผ
ี ู ้จัดทาไว ้แต่ในอดีตเป็ น
ั ภาษณ์บค
สาคัญ รวมทัง้ กฎหมายทีม
่ อ
ี ยู่ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนการสม
ุ คลทีเ่ กีย
่ วข ้องใน
อดีตจนถึงปั จจุบัน เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลหรือข ้อคิดเห็น ทีอ
่ าจไม่ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร ผู ้จัดทาขอขอบคุณผู ้มีสว่ น
เกีย
่ วข ้อง ในการให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การจัดทาเอกสารเล่มนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารเล่มนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ทีส
่ นใจไม่มากก็น ้อย
มรกต ลิม
้ ตระกูล - เรียบเรียง
เทียนไชย จงพีรเ์ พียร - บรรณาธิการ

สารบ ัญ
1. กิจการด ้านปิ โตรเลียม
่ งภายหลังการเปลีย
o ชว
่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
่ งทีม
o ชว
่ ก
ี ารจัดตัง้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
่
o ชวงแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
2. กิจการด ้านไฟฟ้ า
่ งการจัดตัง้ กิจการไฟฟ้ าเป็ นรัฐวิสาหกิจ
o ชว
่ งการสง่ เสริมบทบาทภาคเอกชนในกิจการไฟฟ้ า
o ชว
่ งการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าของประเทศ
o ชว
3. บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ประว ัตินโยบายการแปรรูปร ัฐวิสาหกิจ
และการเปิ ดเสรีดา้ นพล ังงาน
กิจการพลังงานในประเทศไทยถ ้าจะแบ่งตามชนิดหรือประเภทของพลังงานแล ้วอาจ แบ่งออกได ้เป็ นสอง
ประเภทใหญ่ๆ คือ กิจการทางด ้านปิ โตรเลียม และกิจการทางด ้านไฟฟ้ า กิจการพลังงานแต่ละด ้านมีพัฒนาการ

ของการจัดตัง้ และรูปแบบเปลีย
่ นแปลงไปตาม สถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ในแต่ละชว่ งเวลา แต่โดยลักษณะพืน
้ ฐาน
ของกิจการพลังงานนับเป็ นกิจการสาธารณูปโภคอย่างหนึง่ ที่ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการ
ดารงชวี ต
ิ ของประชาชน จุดเริม
่ ต ้นของกิจการพลังงานจึงมักเริม
่ ต ้นจากหน่วยงานของรัฐในการจัดหา พลังงาน
ให ้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความต ้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม โครงการ
้ นลงทุนจานวนมาก และในแต่ละปี รัฐต ้อง
สาธารณูปโภคสว่ นใหญ่ รวมทัง้ โครงการทางด ้านพลังงานต ้องใชเงิ
ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคหลายๆ โครงการพร ้อมๆ กัน เพือ
่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงเป็ น
ภาระแก่ภาครัฐในการจัดหาเงินมาลงทุน ทิศทางการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคจึงค่อยๆ เปลีย
่ นแปลงจาก
ภาครัฐมาเป็ นการสง่ เสริมให ้เอกชนเข ้ามาลงทุนแทน โดยมีลักษณะทัง้ ทีเ่ ป็ นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน หรือ ให ้เอกชนเป็ นผู ้ดาเนินการทัง้ หมด
ในทีน
่ จ
ี้ ะกล่าวถึงพัฒนาการของกิจการพลังงานซงึ่ มีรป
ู แบบเปลีย
่ นไปตาม สถานการณ์ ทัง้ จากปั จจัยภายใน
และภายนอกประเทศ นับตัง้ แต่รป
ู แบบของกิจการทีด
่ าเนินการโดยหน่วยงานราชการมาเป็ นรัฐวิสาหกิจ จน
่ ารเปิ ดเสรีทางด ้านพลังงานในทีส
มาถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพือ
่ นาไปสูก
่ ด
ุ โดยในทีน
่ จ
ี้ ะจาแนกพัฒนาการ
ของกิจการพลังงานออกเป็ นสองด ้าน คือ กิจการด ้านปิ โตรเลียม และกิจการด ้านไฟฟ้ า

1. กิจการด้านปิ โตรเลียม
ั เจนในแต่ละ
เพือ
่ ให ้สามารถมองเห็นภาพพัฒนาการของนโยบายและกิจการด ้านปิ โตรเลียมได ้ อย่าง ชด
ชว่ งเวลาจึงขอแบ่งพัฒนาการออกเป็ น 3 ชว่ งเวลา คือ ชว่ งหลังเปลีย
่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ชว่ งทีม
่ ี
การจัดตัง้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. และชว่ งทีม
่ ี การแปรรูป ปตท.
่ งภายหล ังการเปลีย
ชว
่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ิ ธิราชมาเป็ น ระบอบประชาธิปไตยเมือ
ก่อนทีจ
่ ะมีการเปลีย
่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสท
่ ปี
ื้ น้ ามันจากต่างประเทศ ผ่านบริษัทต่างประเทศซงึ่ เป็ นตัวแทนจาหน่ายอยูใ่ น
พ.ศ. 2475 ประเทศไทยต ้องสงั่ ซอ
ประเทศไทย ในขณะนัน
้ มีอยู่ 2 บริษัท คือ บริษัทแสตนดาร์ดแวคคัมออยล์ของอเมริกา (ปั จจุบัน คือ บริษัทเอส
์ ิ โตรเลียมของอังกฤษกับฮอลแลนด์ (ปั จจุบัน คือ บริษัทเชลล์
โซ ่ (ประเทศไทย) จากัด) และบริษัทรอยัลดัทชป
แห่งประเทศไทย จากัด)
ั ญาสว่ นแบ่งการตลาดต่อกัน คือบริษัทของอเมริกามีสว่ นแบ่งการตลาดในประเทศจีนและ
บริษัททัง้ สองมีสญ
ญีป
่ นร
ุ่ ้อยละ 80 บริษัทของอังกฤษกับฮอลแลนด์มส
ี ว่ นแบ่งร ้อยละ 20 แต่บริษัทอังกฤษกับฮอลแลนด์มส
ี ว่ น
แบ่งในประเทศแถบอินโดจีน คือ ไทย แหลมมลายู พม่า และอินเดีย ร ้อยละ 80 สว่ นบริษัทของอเมริกามีสว่ น
ั ญาทีต
แบ่งร ้อยละ 20 บริษัททัง้ สองจึงรักษาระดับราคาเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามสญ
่ กลงกันไว ้ ทาให ้บริษัทของคนจีน
้
หรือของคนไทยทีต
่ งั ้ ขึน
้ ต ้องล ้มไปเพราะ ไม่สามารถสูสองบริ
ษัทดังกล่าวนีไ
้ ด ้ ดังนัน
้ ราคาน้ ามันในประเทศ
ื้ ในราคานั น
ไทยจึงถูกผูกขาดโดยบริษัท ดังกล่าวทีจ
่ ะตัง้ ราคาขายเท่าใด ทางราชการและประชาชนก็ต ้องซอ
้
ทาให ้ราคาน้ ามันในประเทศในชว่ งนัน
้ แพงมากเมือ
่ เทียบกับราคาน้ ามันในตลาดโลก
ภายหลังการเปลีย
่ นแปลงการปกครองเมือ
่ วันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2475 รัฐบาลได ้ให ้ความสาคัญกับการจัดหาน้ ามัน
ื้ เพลิง เนือ
เชอ
่ งจากเห็นว่าเป็ นยุทธปั จจัยทีส
่ าคัญของประเทศ จึงมอบหมายให ้ นายวนิช ปานะนนท์ เป็ น
ื้ เพลิง นั บตัง้ แต่วน
ผู ้ดาเนินการจัดการเรือ
่ งน้ ามันเชอ
ั ที่ 27 มิถน
ุ ายน 2475 เป็ นต ้นมา และหลังจากทีไ่ ด ้มีการ
ติดต่อกับต่างประเทศและเตรียมงานมาประมาณ 1 ปี รัฐบาลได ้มอบหมายให ้กระทรวงกลาโหมดูแลเรือ
่ งกิจการ
ื้ เพลิง โดยจัดตัง้ "แผนกเชอ
ื้ เพลิง" ขึน
น้ ามันเชอ
้ ในกระทรวงกลาโหม ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 เมษายน 2476 และ
ื้ น้ ามันจากต่างประเทศเข ้ามา
กระทรวงกลาโหมได ้มอบหมายให ้นายวนิช ปานะนนท์ เป็ นผู ้ดาเนินการสงั่ ซอ
ื้ น้ ามันได ้ถูกลงและประเทศสามารถประหยัดเงินได ้ประมาณปี ละ
จาหน่าย ให ้แก่สว่ นราชการ ทาให ้สามารถซอ
แสน เศษ
ื้ เพลิงดาเนินการมาด ้วยดี คณะรัฐมนตรีจงึ ได ้อนุมัตใิ ห ้ยกฐานะแผนก
การจัดการเรือ
่ งน้ ามันของแผนกเชอ
้
้
ื
ื
เชอเพลิงขึน
้ เป็ น "กรมเชอเพลิง" เมือ
่ วันที่ 1 เมษายน 2480 มีอาคารตัง้ อยู่ ข ้างศาลเจ ้าพ่อหลักเมือง อธิบดี
คนแรก หรือสมัยนัน
้ เรียกว่าเจ ้ากรม คือ นายวนิช ปานะนนท์ ผู ้ซงึ่ ดูแลเรือ
่ งน้ามันมาตัง้ แต่สมัยเปลีย
่ นแปลงการ
ื้ เพลิงได ้เปิ ดจาหน่ายน้ ามันเชอ
ื้ เพลิงให ้แก่ประชาชนด ้วย
ปกครอง พ.ศ. 2475 นั่นเอง โดยกรมเชอ

่ เค ้าว่าจะเกิดสงครามขึน
ต่อมาเมือ
่ สถานการณ์โลกสอ
้ รัฐบาลจึงเห็นความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องสารองน้ ามันไว ้ใช ้ จึง
ึ ษาดูงานในประเทศทีไ่ ม่มแ
่ ญีป
ื้ เพลิงขึน
ได ้ศก
ี หล่งน้ ามันของตัวเอง เชน
่ น
ุ่ และได ้ตราพระราชบัญญัตน
ิ ้ ามันเชอ
้
เมือ
่ ปี พ.ศ. 2481 มีสาระสาคัญอยูส
่ องประการ คือ 1) ผู ้ขายจะต ้องมีน้ ามันสารองไว ้จานวนกึง่ หนึง่ ของน้ ามันที่
ขายไปในหนึง่ ปี และ 2) ให ้รัฐบาลเป็ นผู ้กาหนด ราคาขายน้ ามัน เมือ
่ พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวออกมาสร ้างความ
ไม่พอใจให ้กับบริษัทค ้าน้ ามัน ต่างชาติทัง้ สองบริษัท โดยเมือ
่ กฎหมายมีผลใชบั้ งคับบริษัททัง้ สองก็หยุด
ดาเนินการไป
ื้ เพลิงได ้สร ้างโรงกลั่นน้ ามันขึน
่ งนนทรีย ์ มีกาลังการกลั่น 1,000 บาร์เรล/วัน เริม
ในปี พ.ศ. 2483 กรมเชอ
้ ทีช
่ อ
่
ี บูรพา
เปิ ดดาเนินการเมือ
่ วันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2483 จนกระทั่งเกิดสงครามโลก ครัง้ ทีส
่ อง และสงครามมหาเอเชย
ื้ เพลิงก็สามารถจัดหาน้ ามันให ้แก่หน่วยงานราชการและประชาชนได ้ด ้วย ความเรียบร ้อย ถึงแม ้จะต ้องมี
กรมเชอ
ิ้ สุดลงเมือ
การปั นสว่ นน้ ามันกันบ ้างก็ตาม สงคราม สน
่ วันที่ 16 สงิ หาคม 2488 ทหารฝ่ ายสหประชาชาติได ้เดิน
ทางเข ้ามาประเทศไทย ในฐานะผู ้ชนะสงคราม ในจานวนนีม
้ ี นายเจ. เอ. อีแวน ผู ้ชว่ ยผู ้จัดการบริษัทเชลล์แห่ง
ประเทศไทย จากัด และนายอี. พี. เจ. ผู ้จัดการบริษัทแสตนดาร์ดแวคคัมออยล์ จากัด เป็ นเจ ้าหน ้าทีน
่ ้ ามัน
ื้ เพลิงของสหประชาชาติรว่ มเดินทางมาด ้วย และได ้เข ้าพบนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช เพือ
เชอ
่ เจรจา
เรือ
่ งการค ้าน้ ามันเสรี จนมาถึงปี พ.ศ. 2489 สมัยทีน
่ ายควง อภัยวงศ ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี บริษัทน้ ามันต่างชาติ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2481 โดยอ ้าง
ได ้ขอเข ้ามาทาการค ้าในประเทศและขอให ้รัฐบาลยกเลิกพระ ราชบัญญัต ิ น้ ามันเชอ
ว่าไม่เป็ นการค ้าเสรี
ื รับรองให ้กับบริษัท
ในทีส
่ ด
ุ ก็มก
ี ารตกลงยกเลิกพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว โดยกระทรวงพาณิชย์ได ้ออกหนั งสอ
ต่างชาติทัง้ สองมีสาระ สาคัญว่า 1) รัฐบาลจะไม่ถอ
ื ว่าบริษัทหรือผู ้แทนขาย น้ ามันโดยไม่มใี บอนุญาตใน
ื้ น้ ามัน
ขณะนัน
้ มีความผิด 2) รัฐบาลจะไม่เข ้าหุ ้นสว่ นค ้าน้ ามันกับบริษัท ค ้าน้ ามันต่างประเทศ และ 3) การซอ
ิ ธิเข ้าเสนอขายด ้วย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มีมติให ้ยุบเลิกกรมเชอ
ื้ เพลิง โดย
ของรัฐบาลต ้องให ้บริษัทมีสท
ั ญาซอ
ื้ ขาย ทรัพย์สน
ิ ของกรมเชอ
ื้ เพลิงทีช
่ งนนทรียแ
กระทรวงกลาโหมได ้ลงนามสญ
่ อ
์ ละร ้านค ้าของเอกชน
่
ั ญา
ทัง้ หมดกับ บริษัททัง้ สองเมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2489 พร ้อมทัง้ ให ้เชาทีด
่ น
ิ มีกาหนด 30 ปี และเมือ
่ หมดสญ
ให ้ต่อได ้อีก 30 ปี ในปี เดียวกันนีเ้ องบริษัท คาลเท็กซ ์ จากัด ได ้เข ้ามาประกอบกิจการค ้าน้ ามันเพิม
่ อีก 1 ราย
ื้ เพลิงยังคงมีความจาเป็ นในทางการทหาร จึงเห็นควรให ้ตัง้
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมเห็นว่าน้ ามันเชอ
ื้ เพลิงขึน
แผนกเชอ
้ ใหม่เพือ
่ กิจการของทหาร โดยได ้รับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 11 มกราคม 2492 ยืม
้
้
ื
เงินทุนจากกระทรวงการคลัง 15 ล ้านบาท ใชเป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับซอน้ ามันทัง้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ ตามความต ้องการของกองทัพ และหน่วยราชการ พร ้อมกันนัน
้ ได ้มีการสร ้างคลังและถังเก็บน้ ามันขึน
้ ที่
ื้ เพลิงได ้จัดซอ
ื้ น้ ามันจากบริษัท
ท่าเรือริมคลอง พระโขนงซงึ่ มีทด
ี่ น
ิ ติดต่อกับท่าเรือคลองเตย และแผนกเชอ
น้ ามันอิสระทีไ่ ม่ขน
ึ้ อยูก
่ ับ สหรัฐอเมริกา
ื้ เพลิง และสร ้างคลังน้ ามันดังกล่าวสร ้างความไม่พอใจให ้กับบริษัทน้ ามันต่างชาติ ด ้วย
ในการจัดตัง้ แผนกเชอ
ื้ เพลิงจะขายน้ ามันให ้แก่เอกชนและประชาชน บริษัทน้ ามันทัง้ 3 บริษัท จึงยืน
เกรงว่าแผนกเชอ
่ คาขอให ้แผนก
ื้ เพลิงสง่ รายชอ
ื่ ผู ้ซอ
ื้ น้ ามันให ้บริษัททราบด ้วย เหตุการณ์เป็ นเชน
่ นีม
เชอ
้ าจนถึงสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ซงึ่ มียศเป็ นพลโทในขณะนั น
้ และดารงตาแหน่งเป็ นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง กลาโหมได ้นาเรือ
่ งการถูกบีบ
่ ณะ รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
บังคับจากบริษัทน้ ามันต่างชาติเข ้าสูค
่ วันที่ 12 มีนาคม 2495 ให ้
้
ื
กระทรวงการต่างประเทศรับไปเจรจาให ้มีการค ้าน้ ามันเชอเพลิงได ้โดยเสรี โดยขอยกเลิกข ้อผูกพันทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม
ื้ เพลิง" ขึน
ื้ น้ ามันโดยเปิ ดประมูลทั่วไป และ
และให ้กระทรวงกลาโหมจัดตัง้ "องค์การเชอ
้ เพือ
่ ดาเนินการจัดซอ
ให ้บริษัทน้ ามันต่างชาติมโี อกาสเข ้าประมูลด ้วย
ื้ เพลิงได ้รับการยกฐานะขึน
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 1 ตุลาคม 2496 แผนกเชอ
้ เป็ นกรม เรียกว่า "กรมการพล ังงาน
ั
ทหาร" มีพันเอกณรงค์ สาลีรัฐวิภาค เป็ นเจ ้ากรมคนแรก สงกัดสานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม และมีหน ้าที่
ื้ เพลิง ซงึ่ ในขณะนัน
ื้ เพลิงยังไม่สามารถจาหน่ายน้ ามันเชอ
ื้ เพลิงให ้แก่
ควบคุมดูแลองค์การเชอ
้ องค์การเชอ
ั ญาทีม
ั ญา
พ่อค ้าและประชาชนได ้ จนกว่าจะยกเลิกสญ
่ อ
ี ยูก
่ ับบริษัทน้ ามันต่างชาติ การเจรจาขอแก ้ไขสญ
ั ญาใหม่เมือ
สามารถตกลงกันได ้และมีการแก ้ไขสญ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 จึงทาให ้รัฐบาลไทยสามารถค ้า
น้ ามันได ้โดยเสรี และในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลได ้ก่อสร ้างโรงกลั่นน้ ามันบางจากขึน
้ มีกาลังการกลั่น 5,000
ั มิทอินดัสเตรียล คอร์
บาร์เรล/วัน โดยเปิ ดดาเนินการในปี พ.ศ. 2507 ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได ้ให ้บริษัทซม
ั่ เชา่ ดาเนินการและจาหน่ายน้ ามันให ้องค์การเชอ
ื้ เพลิง
ปอเรชน
นอกจากนีก
้ รมการพลังงานทหารยังได ้รับอนุมัตใิ ห ้ขยายงานออกไปจัดตัง้ "กองสารวจและผลิตน้ ามัน" ขึน
้ แทน
หน่วยสารวจน้ ามันฝาง สังกัดกรมโลหกิจ (กรมทรัพยากรธรณี) เพือ
่ ทาหน ้าทีส
่ ารวจ ขุดเจาะ และผลิตน้ ามัน

ี งใหม่ เมือ
โดยสร ้างโรงกลั่นน้ ามันขึน
้ ทีอ
่ าเภอฝาง จังหวัดเชย
่ ปี พ.ศ. 2502 ขนาดกาลังผลิต 1,000 บาร์เรล/
ื้ เพลิงได ้ถูกยกฐานะเป็ นนิตบ
วัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2503 องค์การเชอ
ิ ค
ุ คล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
ื้ เพลิง เมือ
องค์การเชอ
่ วันที่ 27 มกราคม 2503 มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ดาเนินการค ้าน้ ามันเพือ
่ ประโยชน์ทาง
ี ของประชาชน (ดูภาคผนวกที่ 1)
เศรษฐกิจและชว่ ย เหลือการครองชพ
ิ ชวนให ้มีการสร ้างและดาเนินกิจการโรงกลัน
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2503 รัฐบาลได ้ออกประกาศเชญ
่ น้ ามัน
ครัง้ แรกในประเทศไทย เนือ
่ งจากเห็นว่าการนาน้ ามันดิบเข ้ามากลั่น ณ โรงกลั่นในประเทศน่าจะเป็ นผลดีแก่
ื้ น้ ามันสาเร็จรูปเข ้า มาโดยตรง เพราะน้ ามันดิบในขณะนัน
ประเทศมากกว่าการซอ
้ มีราคาถูกประมาณ 30 บาท/
บาร์เรล และยังสามารถกลั่นผลิตภัณฑ์น้ ามันสาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ สนองความต ้องการของตลาดได ้ด ้วย ซงึ่ ถูก
ื้ น้ ามันสาเร็จรูปจากต่างประเทศโดยตรง ในปี พ.ศ. 2505 จึงมีการสร ้างโรงกลั่นของเอกชนขึน
กว่าการสงั่ ซอ
้ คือ
โรงกลั่นของ บริษัท โรงกลั่นน้ ามันไทย จากัด (ปั จจุบันคือ บริษัท ไทยออยล์ จากัด) และโรงกลั่นของบริษัท
ื่ บริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จากัด) โดยมีกระทรวง
เอสโซ ่ แสตนดาร์ดประเทศไทย จากัด (ปั จจุบันใชช้ อ
อุตสาหกรรมเป็ นหน่วยงานควบคุมดูแลโรงกลั่นน้ ามันในประเทศและ ราคาน้ ามันสาเร็จรูปของ โรงกลัน
่ ตาม
ั ญาระหว่างรัฐบาลและบริษัททีด
เงือ
่ นไขของสญ
่ าเนินกิจการ และในปี พ.ศ. 2509 ได ้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
ื้ เพลิง พ.ศ. 2509 กาหนดให ้ผู ้ผลิตและค ้าน้ ามันต ้องสารองน้ ามันเชอ
ื้ เพลิง
น้ ามันเชอ
ในปี พ.ศ. 2516 ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกได ้เพิม
่ สูงขึน
้ อย่างรวดเร็ว เนือ
่ งจากประเทศ ผู ้ผลิตน้ ามันใน
ตะวันออกกลาง หรือ กลุม
่ โอเปค สามารถแย่งอานาจในการควบคุมการผลิตและจาหน่ายน้ ามันดิบไปจากบริษัท
ค ้าน้ ามัน ทีด
่ าเนินกิจการอยูใ่ นหลายๆ ประเทศได ้เป็ นผลสาเร็จ ก่อให ้เกิดการใชอ้ านาจทางการเมืองในการ
ิ เรือ
ตัดสน
่ งราคาและน้ ามันดิบทีจ
่ ะ สง่ ออก ราคาน้ ามันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ สง่ ผลกระทบต่อความต ้องการใชน้ ้ ามันของ
ึ ษาพิจารณาราคา
ประเทศที่ กาลังพัฒนาอย่างรุนแรง รวมทัง้ ประเทศไทยด ้วย รัฐบาลจึงได ้ตัง้ คณะกรรมการศก
น้ ามันสาเร็จรูป ณ โรงกลั่น และราคาขายปลีกของประเทศให ้สอดคล ้องกับราคาน้ ามันดิบทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ เพือ
่ ให ้
ธุรกิจน้ ามันของประเทศสามารถดาเนินการต่อไปได ้ และไม่ให ้มีผลกระทบต่อประชาชนมากนัก
ในขณะเดียวกันรัฐบาลได ้เร่งให ้มีการสารวจแหล่งปิ โตรเลียมในทะเลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2514 เป็ นต ้นมา และพบว่า
มีกา๊ ซธรรมชาติและน้ ามันดิบในอ่าวไทย จึงได ้มีการจัดตัง้ "องค์การ ก๊าซธรรมชาติ" ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม
ั ปทานการผลิต การขนสง่ การเก็บรักษา การซอ
ื้ ขาย และการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
2520 เพือ
่ สารวจ ขอรับสม
ซงึ่ นับเป็ นอีกก ้าวหนึง่ ในการสร ้างความมั่นคงด ้านพลังงานให ้แก่ประเทศ
่ งทีม
ชว
่ ก
ี ารจ ัดตงการปิ
ั้
โตรเลียมแห่งประเทศไทย
วิกฤตการณ์ราคาน้ ามันนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 เมือ
่ กลุม
่ โอเปคเข ้ามามีอานาจในการ ควบคุมการผลิตและ
กาหนดราคาน้ ามัน ทาให ้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง จากราคา 5.12 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ในปี
พ.ศ. 2516 มาเป็ น 24 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ในปลายปี พ.ศ. 2522 และก่อให ้เกิดการขาดแคลนน้ ามันไปทั่ว
ื้ เพลิงทีท
โลก สาหรับประเทศไทยมีเพียงองค์การ เชอ
่ าหน ้าทีจ
่ ัดหาน้ ามันซงึ่ ได ้จากโรงกลั่นทีม
่ อ
ี ยู่
ภายในประเทศ เท่านัน
้ ยังไม่สามารถสร ้างเครือข่ายในการจัดหาน้ ามันจากตลาดภายนอกประเทศได ้
รัฐบาลจึงมีแนวคิดทีจ
่ ะจัดตัง้ บริษัทน้ ามันแห่งชาติขน
ึ้ เพือ
่ เป็ นเครือ
่ ง มือของรัฐในการแก ้ไขปั ญหาการขาด
้ นอานาจต่อรองกับบริษัทน้ ามันต่างชาติ ดังนัน
แคลนน้ ามัน และใชเป็
้ จึงได ้มีการ จัดตัง้ "การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย" ขึน
้ สงั กัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
้
ื
่
ึ
ั
2521 โดยให ้โอนองค์การเชอเพลิงซงสงกัดกรมการพลังงานทหาร และองค์การก๊าซธรรมชาติ สงั กัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ไปเป็ นของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า "ปตท." เพือ
่ ให ้ ปตท. เป็ น
องค์กรเดียวทีเ่ ป็ นกลไกของรัฐในการแก ้ไขภาวะการขาดแคลนน้ ามัน พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และ
พัฒนาอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี (ดูภาคผนวกที่ 2)
ในการแก ้ไขปั ญหาภาวะการขาดแคลนน้ ามัน ปตท. ได ้ทาหน ้าทีใ่ นฐานะเป็ นบริษัทน้ ามันแห่งชาติ รับไปเจรจา
้
ั พันธ์ในฐานะสมาชก
ิ กลุม
ี น
กับบริษัทน้ ามันต่างชาติของประเทศต่างๆ รวมทัง้ การใชความส
ม
่ อาเซย
ิ เพือ
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในการขอความร่วมมือจากประเทศสมาชก
่ จัดหา
ิ เพียง 5 ประเทศ คือ
น้ ามันมาสนองตอบความต ้องการใช ้ ภายในประเทศ ซงึ่ ในขณะนั น
้ มีประเทศสมาชก
ี ฟิ ลป
ี สงิ คโปร์ และไทย นอกจากนี้ เพือ
อินโดนีเซย
ิ ปิ นส ์ มาเลเซย
่ ให ้ ปตท. มีศักยภาพในการกลั่นน้ ามัน จึง
ให ้รวมโรงกลั่นน้ ามันบางจากเข ้ามาเป็ นของ ปตท. และให ้ ปตท. เข ้าถือหุ ้นในบริษัทไทยออยล์ จากัด ในอัตรา
ร ้อยละ 49

ในปี พ.ศ. 2528 ปตท. ได ้จัดตัง้ บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด หรือเรียกโดยย่อว่า ปตท.สผ.
ขึน
้ เป็ นบริษัทลูก เพือ
่ ทาหน ้าทีส
่ ารวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในและนอกประเทศ ปตท.สผ. จึงมีบทบาทสาคัญ
ในการสารวจและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เพือ
่ สนองตอบความต ้องการพลังงานของ
ประเทศ
"...ตอนทีต
่ งั ้ ปตท.สผ. ขึน
้ มาไม่ใชเ่ พือ
่ ต ้องการกาไร ในตอนแรกต ้องการให ้เป็ นบริษัทน้ ามัน ทีต
่ ้องทา up
stream ให ้ได ้ แล ้วจึงถ่ายโอนเทคโนโลยีมาให ้สามารถยกระดับตัวเองได ้ เพือ
่ เป็ น ตัวผลักดันบริษัทน้ ามัน
แห่งชาติ และเพือ
่ เข ้าไปจัดการกับการลงทุนทัง้ ในเมืองไทยและต่างประเทศ เพราะแทนทีจ
่ ะให ้ฝรั่งทาทัง้ หมด
เราก็เข ้าไปทาเองบ ้าง ..."
นายวิเศษ จูภบ
ิ าล
ผู ้ว่าการการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต่อมาในเดือนสงิ หาคม 2533 เกิดเหตุการณ์อริ ัคบุกยึดคูเวต ทาให ้ความต ้องการใชน้ ้ ามันดิบของโลกมีปริมาณ
สูงกว่าปกติ เนือ
่ งจากผู ้บริโภคเกิดความตืน
่ กลัวจึงกักตุนและเพิม
่ ปริมาณสารองน้ ามัน อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
สหประชาชาติได ้มีมติให ้ปิ ดล ้อมทางเศรษฐกิจต่ออิรัค และ คูเวต ทาให ้ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบในสว่ นทีเ่ ป็ น
โควต ้าของทัง้ 2 ประเทศ หายไปจากตลาดโลกสง่ ผลให ้ราคาน้ ามันเพิม
่ สูงขึน
้ อย่างรวดเร็ว
ปตท. ในฐานะกลไกของรัฐได ้เข ้ามามีบทบาทในการจัดหาน้ ามันเพือ
่ สนองตอบความต ้องการ ใชน้ ้ ามันของ
ี ให ้มากขึน
ิ ธิ
ประเทศอีกครัง้ ไม่วา่ จะเป็ นความพยายามในการจัดหาน้ ามันจากประเทศแถบเอเชย
้ และการใชส้ ท
ื้ น้ ามันจากมาเลเซย
ี อินโดนีเซย
ี และบรูไน ภายใต ้ข ้อตกลง ASEAN Petroleum Security Agreement
ซอ
้
(APSA) รวมทัง้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ใชทดแทนน
้ ามันเตาในการผลิตไฟฟ้ า
"...ชว่ งขาดแคลนน้ ามันครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ผมคิดว่ารัฐบาลตกอยูใ่ นสถานะลาบาก เพราะว่าเราขาดแคลน
พลังงานและแหล่งในการจัดหาจึงมีความคิดว่าน่าจะจัดตัง้ บริษัทน้ ามันแห่งชาติขน
ึ้ ซงึ่ ก็เป็ นแนวโน ้มทั่วโลกใน
่ อาหรับ มาเลเซย
ี อินโดนีเซย
ี ฟิ ลป
สมัยนัน
้ ทีจ
่ ัดตัง้ บริษัทน้ ามันแห่งชาติกันหมด เชน
ิ ปิ นส ์ สงิ คโปร์ สาหรับ
้
ประเทศไทยในระยะแรกๆ แนวคิดของรัฐคือ สร ้างมือขึน
้ มาเพือ
่ ใชในการจั
ดหาพลังงานและแก ้ไขปั ญหาภาวะ
้ นอานาจต่อรองกับบริษัทน้ ามันต่างชาติ..."
ขาดแคลน รวมทัง้ ใชเป็
์ ดารมภ์
ดร.ทองฉั ตร หงสล
อดีตผู ้ว่าการการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ิ ธิภาพ และมีเสถียรภาพ รวมทัง้ ให ้
ต่อมา รัฐบาลมีนโยบายทีจ
่ ะสง่ เสริมให ้การจัดหาน้ ามันเป็ นไปอย่างมีประสท
ิ ธิภาพสูง เพือ
กิจการกลั่นน้ ามันของประเทศมีประสท
่ เป็ นการลดต ้นทุนในการจัดหาน้ ามันของประเทศให ้อยูใ่ น
ระดับตา่ สุดเท่าที่ จะทาได ้ ดังนัน
้ จึงได ้ดาเนินการปรับปรุงการขอและออกใบอนุญาตผู ้ค ้าน้ ามันเพือ
่ ให ้ผู ้ค ้า
ิ และน้ ามันก๊าด
น้ ามันประกอบธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบมากขึน
้ ยกเลิกการควบคุมการนาเข ้าน้ ามันเบนซน
รวมทัง้ สง่ เสริมให ้เอกชนเข ้ามามีบทบาทในกิจการกลั่นน้ ามันมากขึน
้ ตลอดจน สง่ เสริมให ้มีการแข่งขันใน
่
กิจการค ้าน้ ามันมากขึน
้ ด ้วย เพือ
่ เป็ นการปูทางไปสูการยกเลิกการควบคุมราคาน้ ามันในประเทศในทีส
่ ด
ุ โดยเมือ
่
้
กลางปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลได ้ประกาศใชระบบราคาน
้ ามันลอยตัว ทาให ้มีผู ้ค ้าน้ ามันรายใหม่เข ้ามาลงทุนใน
ธุรกิจน้ ามันมากขึน
้ ปตท. ได ้เข ้ามามีบทบาทเป็ นผู ้คานอานาจผู ้ค ้าน้ ามั นเอกชนไม่ให ้มีการ รวมตัวกันกาหนด
ราคาน้ ามันเอาเปรียบผู ้บริโภค
เมือ
่ ภาคเอกชนเข ้ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมมากขึน
้ ตาม ลาดับ สง่ ผลให ้ตลาดน้ ามันใน
ประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน
้ และเป็ นไปอย่างกว ้างขวาง ทัง้ ในด ้านการสารวจและพัฒนาน้ ามันดิบและก๊าซ
ื้ เพลิง และการเข ้าร่วม
ธรรมชาติ การขยายและเพิม
่ ขีดความสามารถในการกลั่น การขยายสถานีบริการน้ ามันเชอ
ทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บทบาทของ ปตท. ในฐานะกลไกของรัฐและการเป็ นแกนนาในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เริม
่ มีความจาเป็ นน ้อยลงตามลาดับ แต่กลับมีความจาเป็ นต ้องปรับบทบาทให ้เป็ นไปในเชงิ
ิ ใจลงทุนได ้
ธุรกิจมากขึน
้ เนือ
่ งจาก ปตท. จาเป็ นต ้องแข่งขันกับบริษัทน้ ามันคูแ
่ ข่ง และจะต ้องสามารถตัดสน
ในเชงิ ธุรกิจอย่างแท ้จริง ประกอบกับแนวโน ้มในหลายๆ ประเทศทั่วโลกได ้พัฒนาบริษัทน้ ามันแห่งชาติให ้มี
่ นวคิดในการปรับเปลีย
บทบาทในเชงิ ธุรกิจ สถานการณ์ดังกล่าวได ้นามาสูแ
่ นบทบาทและโครงสร ้างองค์กร ของ
ิ
ปตท. ให ้มีบทบาทในเชงพาณิชย์และมีขด
ี ความสามารถในการแข่งขันเพิม
่ ขึน
้ คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติเมือ
่ วันที่ 17
กันยายน 2534 ให ้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร ้าง ปตท. โดยให ้พิจารณาว่าควรจัดโครงสร ้างในรูปแบบใดจึงจะ
ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุด

่ งแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชว
การปรับเปลีย
่ นโครงสร ้างของ ปตท. เริม
่ จากการปรับโครงสร ้างองค์กรให ้ ปตท. เป็ น รัฐวิสาหกิจทีด
่ ก
ี อ
่ น
นับตัง้ แต่เดือนมกราคม 2535 เป็ นต ้นมา และต่อมา ปตท.ได ้จ ้างบริษัททีป
่ รึกษา McKinsey & Company Inc.
ึ ษาการปรับโครงสร ้าง ปตท. ผลการศก
ึ ษา มีข ้อเสนอให ้ปรับปรุงโครงสร ้างองค์กรเป็ นแบบหน่วย
ดาเนินการศก
ธุรกิจทีด
่ าเนินกิจการครบ วงจรเบ็ดเสร็จใน ตัวเอง คล ้ายรูปแบบบริษัทในเครือ โดยมี ปตท. สานักงานใหญ่เป็ น
ผู ้กากับดูแลกลยุทธ์หลักขององค์กร และให ้จัดตัง้ สายธุรกิจ 4 สาย ดูแลธุรกิจในแต่ละสาย ได ้แก่ สายธุรกิจ
สารวจและผลิต ก๊าซธรรมชาติ สายธุรกิจการกลั่น สายธุรกิจน้ ามัน และสายธุรกิจปิ โตรเคมี รูปแบบดังกล่าว
สามารถดาเนินการได ้เร็วโดยไม่ต ้องมีการแก ้ไขกฎหมาย (ดูภาคผนวกที่ 3)
ิ ปั ญหาถึงขัน
ในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไทยต ้องเผชญ
้ วิกฤต สง่ ผลให ้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก และเกิด
การเก็งกาไรในค่าเงินบาทอย่างต่อเนือ
่ ง จนรัฐบาลในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได ้ประกาศใชอั้ ตรา
แลกเปลีย
่ นของประเทศเป็ นระบบลอยตัว เมือ
่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ สง่ ผลให ้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง อย่างต่อเนือ
่ ง สถาบันการเงินและธุรกิจขาด
สภาพคล่องจนต ้องปิ ดกิจการลงเป็ นจานวนมากรัฐบาลจึง ได ้ขอความชว่ ยเหลือด ้านการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)
สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยเร่งให ้มีการดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให ้เร็วขึน
้ โดย ได ้มีการแต่งตัง้
"คณะกรรมการกากับนโยบายด ้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)" เพือ
่ ทาหน ้าทีก
่ าหนดกรอบการดาเนินงานและกากับดูแล
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ เร่งดาเนินการออกกฎหมายทุนของรัฐวิสาหกิจให ้แล ้วเสร็จโดยเร็ว ต่อมาเมือ
่
วันที่ 16 กันยายน 2540 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบแนวทางการขายหุ ้นของรัฐทีด
่ าเนินการได ้เร็ว ได ้แก่ การ
ขายหุ ้นของ ปตท. ในบริษัท ปตท.สผ. และบริษัทบางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) การขายหุ ้นของ
กระทรวงการคลังในบริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัทบางจากฯ และการขายหุ ้นของการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในบริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (ดูภาคผนวกที่ 4)
ในเดือนมิถน
ุ ายน 2541 ได ้มีการขายหุ ้นของ ปตท. ในบริษัท ปตท.สผ. ให ้แก่ผู ้ลงทุนทัง้ ในและนอกประเทศ
ประกอบด ้วย หุ ้นเดิมของ ปตท. 16.5 ล ้านหุ ้น และเป็ นหุ ้นเพิม
่ ทุนอีก 16 ล ้านหุ ้นรวมเป็ น 32.5 ล ้านหุ ้น ใน
ั สว่ น
ราคา 300 บาท/หุ ้น คิดเป็ นเงินจากการขายหุ ้นประมาณ 9,750 ล ้านบาท จากการขายหุ ้นครัง้ นีท
้ าให ้สด
การถือหุ ้นของ ปตท. ลดลงเหลือร ้อยละ 62
เมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี ได ้มีการจัดทาแผนแม่บทการปฏิรป
ู
้ นกรอบในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในสาขาต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบแผน
รัฐวิสาหกิจ เพือ
่ ใชเป็
ดังกล่าวเมือ
่ วันที่ 1 กันยายน 2541 สาหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน แบ่งออกเป็ น 3 สาขา คือ
สาขาไฟฟ้ า สาขาก๊าซธรรมชาติ และสาขาน้ ามัน ซงึ่ จะต ้องดาเนินการปรับโครงสร ้างให ้ไปสูโ่ ครงสร ้างทีม
่ ก
ี าร
แข่งขันเสรีในอนาคต
ิ กับปั ญหาและอุปสรรค เนือ
การดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต ้องเผชญ
่ งจากเกิดกระแสคัดค ้านการขายหุ ้นให ้แก่
ต่างชาติ โดยเฉพาะจากพนักงานรัฐวิสาหกิจได ้พยายามปลุกกระแส การต่อต ้าน โดยอ ้างประเด็นรัฐมุง่ หวังทีจ
่ ะ
ิ ของประเทศให ้กับต่างชาติโดยมีผล ประโยชน์อน
ขายทรัพย์สน
ื่ แอบแฝง รวมทัง้ ไม่เห็นด ้วยกับการจัดสรร
ิ และขายหุ ้นเข ้ากองทุนเพือ
รายได ้จากการขายทรัพย์สน
่ ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์
้
ของกระทรวงการคลัง รัฐบาลจึงต ้องใชเวลาในการทาความเข ้าใจกับพนั กงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน เพือ
่
ี หายและเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ก็สง่ ผลให ้การดาเนินการตาม
ไม่ให ้เกิดความเสย
้
แผนแม่บทการปฏิรป
ู รัฐวิสาหกิจต ้องล่าชาออกไป
สาหรับการขายหุ ้นของ ปตท. และกระทรวงการคลัง ซงึ่ ถือหุ ้นในบริษัทบางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ร ้อยละ 48 และ 24 ตามลาดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 16 กันยายน 2540 ได ้เห็นชอบในหลักการให ้
ื้ หุ ้นจานวนดังกล่าว แต่เนือ
หาพันธมิตรร่วมทุนเข ้ามาซอ
่ งจากเกิดกระแสคัดค ้านการขายหุ ้นให ้แก่ชาวต่างชาติ
ด ้วยเกรงว่าชาว ต่างชาติจะไม่สนั บสนุนกิจกรรมทางสงั คมซงึ่ บริษัทฯ ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบัน คณะกรรมการ
กากับนโยบายด ้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) จึงได ้พยายามแก ้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยผลการประชุมเมือ
่ วันที่ 16
มิถน
ุ ายน 2542 ได ้มีมติให ้ ปตท. และธนาคารกรุงไทยขายหุ ้นทัง้ หมดในบริษัทบาทจากฯ คิดเป็ นร ้อยละ 32
ของหุ ้นทัง้ หมด แบ่งเป็ น ร ้อยละ 16 ขายให ้แก่พันธมิตร่วมทุน และอีกร ้อยละ 16 ขายให ้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยในขัน
้ แรกให ้ดาเนินการขายหุ ้นให ้แก่ประชาชนทั่วไปก่อน และหากไม่เพียงพอกับความต ้องการให ้

พิจารณาขายหุ ้นเพิม
่ ให ้ครบตามจานวนที่ ประชาชนแสดงความจานง โดยอาจขายหุ ้นเพิม
่ ทุนหรือขายหุ ้นเดิม
ของกระทรวงการคลังทางใดทางหนึง่
้ อ
ในสว่ นของการออกกฎหมายได ้มีการตราพระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยประกาศใชเมื
่ วันที่ 4
ธันวาคม 2542 กฎหมายดังกล่าวเป็ นเครือ
่ งมือของรัฐในการเปลีย
่ นสถานะรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบ เดิมให ้เป็ น
รูปแบบบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แต่ยงั คงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึง่ โดยมีการเปลีย
่ นทุน
่ เดิม รวมทัง้ ให ้
จากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็ นทุนของบริษัททีร่ ัฐถือหุ ้นทัง้ หมด และยังคงให ้มีอานาจหน ้าทีเ่ ชน
่ เดียวกับทีเ่ คยเป็ นพนั กงานรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ เพือ
พนักงานมีฐานะเป็ นเชน
่ ให ้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิน
กิจการและเป็ นพืน
้ ฐานเบือ
้ งต ้นทีจ
่ ะแปร รูปรัฐวิสาหกิจให ้เป็ นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป (ดูภาคผนวก
ที่ 5)
ิ วัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ได ้เรียกประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
ในเดือนมีนาคม 2544 สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชน
่ วข ้อง
เพือ
่ ระดมความคิดเห็นในการกาหนดแนวทาง การพัฒนาตลาดทุน และได ้มีการกาหนดแผนเตรียมความพร ้อม
ในการนารัฐวิสาหกิจเข ้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจานวนนีไ
้ ด ้กาหนดให ้นา ปตท.
้
เข ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างชาภายในเดื
อนพฤศจิกายน 2544
เนือ
่ งจากสถานการณ์ได ้เปลีย
่ นแปลงไป จึงได ้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการปรับโครงสร ้าง ปตท. ให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให ้แปรสภาพ ปตท. เป็ น บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยอาศัย
่
พระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และให ้โครงสร ้างมีความสอดคล ้องกับนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ เชน
การค ้าเสรีในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และโครงสร ้างกิจการ ก๊าซธรรมชาติในระยะยาวทีจ
่ ะเปิ ดให ้มีการแข่งขัน
เสรี (ดูภาคผนวกที่ 6 และ 7)
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได ้มีการแปลงสภาพ ปตท. โดยจัดตัง้ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ขึน
้ เพือ
่
ิ ธิ หนี้ ความรับผิด สน
ิ ทรัพย์ สว่ นของทุน ตลอดจนพนั กงานและลูกจ ้างทดลองงานมา
รับโอนกิจการ สท
ทัง้ หมด มีทน
ุ จดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว 20,000 ล ้านบาท ประกอบด ้วย หุ ้นจานวน 2,000 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10
บาท และในวันที่ 2 ตุลาคม 2544 ได ้เพิม
่ ทุนอีก 8,500 ล ้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จานวน 850 ล ้าน
หุ ้น
ั สว่ นในการขายหุ ้นให ้แก่ประชาชน และนักลงทุนในประเทศร ้อย
ในการจัดสรรหุ ้นให ้กับนั กลงทุนได ้กาหนดสด
ละ 60 และนักลงทุนต่างประเทศร ้อยละ 40 สาหรับนั กลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ใชวิ้ ธป
ี ระกวด
่
้
ื
ราคาแบบสะสม (Book Building) สวนประชาชนทั่วไปสามารถจองซอหุ ้นผ่านธนาคารพาณิชย์ ในราคาหุ ้นละ
35 บาท รวมจานวนหุ ้นทีข
่ ายไปทัง้ หมด 920 ล ้านหุ ้น เป็ นเงิน 32,200 ล ้านบาท และเมือ
่ วันที่ 6 ธันวาคม
ื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั บแต่
2544 หุ ้นของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได ้เข ้าทาการซอ
นัน
้ เป็ นต ้นมา
ั สว่ นการถือหุ ้นในบริษัท ปตท.สผ.
สาหรับบริษัททีอ
่ ยูใ่ นเครือของ ปตท. จะมีการบริหารจัดการดังนี้ 1) คงสด
ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 51 เพือ
่ สร ้างความมั่นใจให ้กับนักลงทุนและเพือ
่ ให ้บริษัท ปตท.สผ. เป็ นกลไกของรัฐในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 2) ให ้โรงกลั่นไทยออยล์ เป็ น โรงกลั่นหลักทีจ
่ ะสนับสนุนภาคการตลาดธุรกิจ
น้ ามันของ ปตท. 3) ให ้ขายหุ ้นของ ปตท. ในบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) เมือ
่ โอกาสอานวย
ั สว่ นการถือหุ ้นในโรงกลั่นระยองและโรงกลั่นสตาร์
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความขัดแย ้งทางธุรกิจ รวมทัง้ ทยอยลดสด
ั
่
ั พันธ์โดยตรงเชงิ ธุรกิจ เชน
่ บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ
และ 4) ทยอยลดสดสวนการถือหุ ้นบริษัทในเครือทีไ่ ม่มค
ี วามสม
เมือ
่ โอกาสอานวย
สว่ นกิจการก๊าซธรรมชาติจะแยกกิจการระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการ การจัดหาและจาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. โดยจัดตัง้ เป็ น บริษัท ปตท. ท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ จากัด และให ้บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้นทัง้ หมด แต่ให ้ดาเนินกิจการแยกออกจากกันอย่าง เด็ดขาด นอกจากนี้ ให ้มีการจัดตัง้ บริษัท
ปตท. จัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด เพือ
่ รองรับ แผนการขยายการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยใน
อนาคตจะเปิ ดให ้บริการขนสง่ ก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บค
ุ คลทีส
่ าม เปิ ดแข่งขันในแหล่งและตลาดก๊าซ
ั ปทานแก่เอกชนในการลงทุนและดาเนินการให ้บริการ ระบบท่อสง่
ธรรมชาติใหม่ และเปิ ดประมูลแข่งขันให ้สม
ก๊าซธรรมชาติ เพือ
่ ให ้กิจการก๊าซธรรมชาติมก
ี ารแข่งขันกันอย่างเสรีในทีส
่ ด
ุ

จากพัฒนาการของกิจการปิ โตรเลียมดังกล่าวข ้างต ้น จะเห็นว่ามีการเปลีย
่ นแปลงไปตามสถานการณ์และ
แนวคิดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปในแต่ละ ยุคสมัย เริม
่ ตัง้ แต่การจัดตัง้ กิจการปิ โตรเลียมเป็ นหน่วยงานราชการ

เนือ
่ งจากในยุคนัน
้ น้ ามันถือเป็ นยุทธปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อความมั่นคงทาง ทหาร หน่วยงานทีจ่ ัดตัง้ ขึน
้ จึง
ื้ เพลิง" และพัฒนามาเป็ น "กรมการพลังงานทหาร" จน
สงั กัดกระทรวงกลาโหม นับตัง้ แต่จัดตัง้ เป็ น "แผนกเชอ
ื้ เพลิง" เกิดขึน
มี "องค์การเชอ
้ แต่เมือ
่ เกิดวิกฤตการณ์น้ ามันก็มค
ี วามจาเป็ นต ้องมีองค์กรทีเ่ ป็ นเครือ
่ งมือ ของรัฐ
ในการเจรจาต่อรองกับบริษัทน้ ามัน ต่างชาติ และการจัดหาตลาดน้ ามัน เพือ
่ แก ้ไขภาวะการขาดแคลนน้ ามัน จึง
เกิด "การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย" ขึน
้ เป็ นบริษัทน้ ามันแห่งชาติ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจสงั กัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมมีการลงทุนสูงและเป็ นภาระทางด ้านการเงิน การคลังแก่
ภาครัฐ จึงทาให ้มีแนวคิดในการสง่ เสริมภาคเอกชนเข ้ามามีบทบาทในการลงทุนมากขึน
้ การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย หรือ ปตท. จึงจาเป็ นต ้องปรับเปลีย
่ นบทบาทให ้เป็ นเชงิ พาณิชย์เพือ
่ ให ้สามารถแข่งขันกับ
ิ
ภาคเอกชนได ้อย่างมีประสทธิภาพ โดยการแปลงสภาพ ปตท. เป็ นบริษัทจากัดมหาชน และนาเข ้าระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการปิ โตรเลียมก็ได ้กลายสภาพเป็ นกิจการของภาคเอกชนในทีส
่ ด
ุ

2. กิจการด้านไฟฟ้า
้
้
ประเทศไทยเริม
่ มีไฟฟ้ าใชมาตั
ง้ แต่ปี พ.ศ. 2427 แต่เป็ นการใชในพระบรมมหาราชวั
ง เท่านัน
้ และถ ้านับตัง้ แต่
้
มีไฟฟ้ าใชจนถึ
งปั จจุบันก็เป็ นเวลาประมาณร ้อยปี เศษ พัฒนาการของนโยบายและการจัดตัง้ กิจการไฟฟ้ าของ
ประเทศตัง้ แต่อดีตจนถึง ปั จจุบันอาจแบ่งออกได ้เป็ น 3 ชว่ งเวลา คือ ชว่ งการจัดตัง้ กิจการไฟฟ้ าเป็ น
รัฐวิสาหกิจ ชว่ งการสง่ เสริมภาคเอกชนเข ้ามามี บทบาทในกิจการไฟฟ้ า และชว่ งการปรับโครงสร ้างกิจการ
ไฟฟ้ าของประเทศ
่ งการจ ัดตงกิ
ชว
ั้ จการไฟฟ้าเป็นร ัฐวิสาหกิจ
้ นครัง้ แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล ้า
หลังจากปี พ.ศ. 2427 ทีป
่ ระเทศไทยเริม
่ มีไฟฟ้ าใชเป็
เจ ้าอยูห
่ ัว โดยมีเจ ้าพระยาสุรศักดิม
์ นตรี (เจิม แสงชูโต) เมือ
่ ครัง้ ดารงตาแหน่งจมืน
่ ไวยวรนารถ เป็ นผู ้ริเริม
่ ให ้มี
การติดตัง้ ไฟฟ้ าขึน
้ ในเขตพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ.2437ประเทศไทยเริม
่ มีกจิ การไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตเพือ
่ เดินรถรางใน
ื่ "บริษ ัท ไฟฟ้าสยาม จาก ัด" เป็ นบริษัทของชาวเดนมาร์ค มีสานั กงานใหญ่ตงั ้ อยูข
กรุงเทพฯ ชอ
่ ้างวัดราช
่
ึ
บูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) ซง ต่อมาเป็ นทีต
่ งั ้ สานักงานใหญ่ของการไฟฟ้ านครหลวงก่อนทีจ
่ ะย ้ายไปตัง้
สานัก งานอยูท
่ เี่ พลินจิตในปั จจุบัน
ในปี พ.ศ. 2455 ได ้มีการก่อสร ้าง "การไฟฟ้าสามเสน" ขึน
้ เพือ
่ จ่ายกระแสไฟฟ้ าให ้แก่ประชาชนทางด ้าน
เหนือของกรุงเทพฯ และผลิตไฟฟ้ าให ้กับโรงกรองน้ าประปาทีส
่ ามเสนด ้วย การก่อสร ้างมาแล ้วเสร็จในปี พ.ศ.
2457 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยูห
่ ัว และได ้ให ้กองไฟฟ้ าหลวง กรมโยธาเทศบาล
(ปั จจุบันคือ กรมโยธาธิการ) เป็ นผู ้ดาเนินการ
ี ได ้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนสน
ิ ค ้า เนือ
หลังสงครามโลกครัง้ ทีห
่ นึง่ สงบลง ภูมภ
ิ าคเอเชย
่ งจาการค ้า
ต่างประเทศหยุดชะงักลง รัฐบาลจึงได ้ตรา "พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมกิจการค ้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
ั
หรือความผาสุกแห่ง สาธารณชน พุทธศกราช 2471" ขึน
้ ด ้วย วัตถุประสงค์สาคัญเพือ
่ ห ้ามบุคคลประกอบ
ั ปทาน โดยกาหนดให ้กิจการ
กิจการค ้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค เว ้นแต่จะได ้รับพระบรมราชานุญาต หรือสม
ต่อไปนีเ้ ป็ นสาธารณูปโภค คือ การรถไฟ รถราง ขุดคลอง เดินอากาศ ประปา ชลประทาน โรงไฟฟ้ า และบรรดา
กิจการอืน
่ อันกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชน กฎหมายดังกล่าวจึงเป็ นรากฐานให ้รัฐบาล
เข ้ามามีบทบาทในการพัฒนากิจการ สาธารณูปโภค
ั ปทานและได ้ขยายกิจการเพือ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 บริษัทไฟฟ้ าสยาม จากัด ได ้รับสม
่ ผลิตไฟฟ้ าจาหน่าย
ื่ เป็ น "บรรษั ทไฟฟ้ าไทย จากัด" (Thai Electric
ให ้แก่ประชาชนใน เขตกรุงเทพฯ และได ้เปลีย
่ นชอ
ั ปทาน จึงโอนกิจการมาเป็ นของรัฐบาลเมือ
Corporation Ltd.) ซงึ่ ดาเนินการต่อมาจนหมดสม
่ วันที่ 1 มกราคม
2493 โดยจัดตัง้ เป็ น "การไฟฟ้ากรุงเทพ" ขึน
้ สังกัดกรมโยธา เทศบาล กระทรวงมหาดไทย
สว่ นกิจการไฟฟ้ าในต่างจังหวัดได ้เริม
่ ขึน
้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2472 โดยรัฐบาลได ้จัดตัง้ แผนก ไฟฟ้ าขึน
้ ในกอง
สุขาภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได ้จัดให ้มีการไฟฟ้ าขึน
้ ทีส
่ ข
ุ าภิบาลเมืองนครปฐมเป็ น

แห่งแรก ในปี พ.ศ. 2477 จึงได ้โอนกิจการมาอยูใ่ นกองไฟฟ้ า กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และใน
ั ปทานไปดาเนินการผลิต ไฟฟ้ าจาหน่ายให ้แก่
ระยะนั น
้ เองกรมโยธาเทศบาลได ้อนุญาตให ้เอกชนรับสม
ประชาชนในต่างจังหวัด ต่อมารัฐบาลได ้จัดตัง้ "องค์การไฟฟ้าสว่ นภูมภ
ิ าค" ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 6 มีนาคม 2487
่ ระชาชนได ้อย่างกว ้างขวางขึน
สงั กัดกรมโยธาเทศบาล เพือ
่ ให ้ กิจการไฟฟ้ าในสว่ นภูมภ
ิ าคขยายกิจการไปสูป
้
และในปี พ.ศ. 2503 จึงออกพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ เป็ น "การไฟฟ้าสว่ นภูมภ
ิ าค" ขึน
้ เป็ นรัฐวิสาหกิจ สงั กัด
่
กระทรวงมหาดไทย เพือ
่ ทาหน ้าทีจ
่ ัดหาและจาหน่ายไฟฟ้ าในสวนภูมภ
ิ าคของประเทศ (ดูภาคผนวกที่ 8)
ิ้ สุดลงในปี พ.ศ. 2488 เกิดปั ญหาภาวะขาดแคลนไฟฟ้ าในกรุงเทพฯ ขึน
เมือ
่ สงครามโลกครัง้ ทีส
่ องสน
้ เป็ นอย่าง
ี หายโดยสน
ิ้ เชงิ สว่ นโรงไฟฟ้ าวัดเลียบเสย
ี หายเล็กน ้อย เมือ
มาก เนือ
่ งจากโรงไฟฟ้ าสามเสนถูกระเบิดเสย
่
่ มแซมและติดตัง้ เครือ
ซอ
่ งกาเนิดไฟฟ้ าดีเซลขึน
้ หลายแห่งก็สามารถแก ้ ปั ญหาขาดแคลนไฟฟ้ าในกรุงเทพฯ ได ้
ในระยะนัน
้
้ มีการสร ้างตึกสูง
"...หลังสงครามเศรษฐกิจโตขึน
้ มาทันที เริม
่ มีอต
ุ สาหกรรมเกิดขึน
้ เล็กๆ ร ้านค ้าต ้องการ ใชไฟ
้ ฟท์ ใชแอร์
้
ขึน
้ มาก็ต ้องใชลิ
ต่างคนต่างมีเครือ
่ งกาเนิดไฟฟ้ าของตัวเอง แม ้แต่ในบ ้านก็ยังมีเครือ
่ งปั่ นไฟเอง
้ ้อแปลงไฟฟ้ าของ
เล็กๆ ไฟฟ้ าถึงแม ้จะมาจากโรงไฟฟ้ าใหญ่วด
ั เลียบและสามเสน ไฟก็ยังตก ทาให ้มีการใชหม
ี
ตัวเองเสยบเข ้าไปไฟก็ยงิ่ ตกไปใหญ่ ปั ญหาตอนนัน
้ ยุง่ มาก ทาให ้ประเทศเราล ้าหลังประเทศอืน
่ ๆ..."
นายเกษม จาติกวณิช
อดีตผู ้ว่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ต่อมารัฐบาลได ้ออกพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ "การพล ังงานแห่งชาติ" ขึน
้ เป็ นหน่วยงานราชการมีฐานะเทียบเท่า
กระทรวง มีอานาจหน ้าทีใ่ นการจัดหา และสารวจแหล่งพลังงานในประเทศ ในระหว่างนั น
้ ก็ได ้เริม
่ มีการสารวจ
วางแผนโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าเขือ
่ นยันฮ ี ขึน
้ และการพลังงานแห่งชาติได ้มอบหมายให ้กรมชลประทานรับไป
ดาเนินการก่อสร ้าง โครงการเขือ
่ นยันฮ ี จังหวัดตาก เพือ
่ ผลิตไฟฟ้ าจากพลังน้ ามาใช ้ โดยกู ้เงินจากธนาคารโลก
และได ้เริม
่ ก่อสร ้างเมือ
่ ปี พ.ศ. 2499 แล ้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507 ได ้รับพระราชทานนามว่า "เขือ
่ นภูมพ
ิ ล" ใน
ี
ี
ระยะทีม
่ ก
ี ารก่อสร ้างเขือ
่ นยันฮนัน
้ รัฐบาลได ้จัดตัง้ "การไฟฟ้าย ันฮ" ขึน
้ เป็ นรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2500
เพือ
่ ให ้ดาเนิน กิจการผลิตไฟฟ้ าของโครงการยันฮ ี ซงึ่ ในระยะแรกมีกาลังการผลิตรวม 140,000 กิโลวัตต์ (140
เมกะวัตต์ )
้
้ นคืน
"...ปั ญหามีอยูว่ า่ เขือ
่ นขนาดใหญ่กป
ี่ ี จงึ จะใชไฟหมด
ถกเถียงกันอยูน
่ าน ประเด็นคือ ต ้องมีรายได ้มาใชเงิ
่
ึ
้
ธนาคารโลก และตอนนั น
้ ประเทศเรายังไม่เคยกู ้เงินแบบนี้ ซงต ้องใช เงินคืนโดยตัวเอง ไม่ให ้เอาเงิน
งบประมาณไปคืน จึงเกิดปั ญหาขึน
้ มาว่าหน่วยงานใดจะเป็ นคนทา กรมชลประทานทาไม่ได ้ เพราะเป็ นราชการ
ี น
เงินต ้องเข ้าหลวงหมด ตอนนัน
้ ยังไม่มห
ี น่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก็เลยคิดตัง้ การไฟฟ้ ายันฮข
ึ้ มา พ.ศ. 2500 ยุค
จอมพล ป. กว่าจะรุดออกมา ได ้มีการต่อต ้านกันมาก..."
นายเกษม จาติกวณิช
อดีตผู ้ว่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2501 ได ้มีการออกพระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ านครหลวง พ.ศ. 2501 เพือ
่ รวมการไฟฟ้ ากรุงเทพ และ
ื่ ใหม่เป็ น "การไฟฟ้านครหลวง" เป็ นรัฐวิสาหกิจขึน
การไฟฟ้ าสามเสน เข ้าด ้วยกัน แล ้วเปลีย
่ นชอ
้ อยูก
่ ับ
กระทรวงมหาดไทย เพือ
่ ปรับปรุงกิจการไฟฟ้ าให ้กว ้างขวางและสอดคล ้องกับความต ้องการของประชาชน
ยิง่ ขึน
้ โดยในพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวได ้กาหนดให ้โอนโรงผลิต ไฟฟ้ าไปเป็ นของการไฟฟ้ ายันฮ ี เพือ
่ ให ้การ
ไฟฟ้ านครหลวงดาเนินการจัดจาหน่ายไฟฟ้ าเท่านัน
้ (ดูภาคผนวกที่ 9)
ต่อมา การไฟฟ้ ายันฮ ี ได ้สร ้างโรงไฟฟ้ าไอน้ าขนาด 75,000 กิโลวัตต์ ขึน
้ ทีเ่ ชงิ สะพานพระรามหก แล ้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2504 เพือ
่ เพิม
่ ปริมาณการผลิตไฟฟ้ าให ้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได ้มีการก่อสร ้าง
โรงไฟฟ้ าไอน้ าขึน
้ ทีเ่ หมืองลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดลาปาง ก่อสร ้างแล ้วเสร็จในปี พ.ศ. 2503 และได ้สง่
้
กระแสไฟฟ้ าไปใชในการก่
อสร ้างเขือ
่ นภูมพ
ิ ล ในปี เดียวกันนัน
้ ได ้มีการออกพระราชบัญญัตก
ิ ารลิกไนต์ พ.ศ.
ี งใหม่ ลาพูน และตาก
2503 เพือ
่ ทาหน ้าทีผ
่ ลิตและจาหน่าย ไฟฟ้ าในเขตภาคเหนือ ได ้แก่ จังหวัดลาปาง เชย
ต่อมาได ้มีการขยาย กิจการผลิตไฟฟ้ าจากลิกไนต์ทจ
ี่ ังหวัดกระบีข
่ น
ึ้ อีกแห่งหนึง่ ด ้วย เนือ
่ งจากในชว่ งเวลา
่
ั
ดังกล่าวเป็ นชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซงึ่ รัฐบาลเน ้นการ
ลงทุนในสงิ่ ก่อสร ้างพืน
้ ฐาน ได ้แก่ ระบบคมนาคม ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้ า และสาธารณูปการต่างๆ ใน
สว่ นของการพัฒนาระบบไฟฟ้ าของประเทศจึงมีการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าเพิม
่ ขึน
้ ตาม ลาดับ

ในระหว่างทีด
่ าเนินการพัฒนาไฟฟ้ าในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต ้นัน
้ ปรากฎว่าทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได ้รับการพัฒนาไฟฟ้ าให ้ดีขน
ึ้ เทียบ เท่าภาคอืน
่ ๆ การพลังงานแห่งชาติจงึ ได ้เร่ง
สารวจวางแผนก่อสร ้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ า ขึน
้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได ้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการประสานงานสารวจโครงการพัฒนาลุม
่ แม่น้ าโขง ตอนล่าง ทาการสารวจวางแผนเพือ
่ ก่อสร ้าง
โครงการน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และโครงการน้ าพุง จังหวัดสกลนคร โดยรัฐบาลได ้จัดตัง้ "การไฟฟ้า
ตะว ันออกเฉียงเหนือ" ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2505 เพือ
่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากโครงการทัง้ สอง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได ้ออกพระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เพือ
่ รวม
รัฐวิสาหกิจทีท
่ าการผลิตไฟฟ้ าทัง้ 3 แห่งเข ้าด ้วยกัน คือ การลิกไนท์ การไฟฟ้ ายันฮ ี และการไฟฟ้ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตัง้ เป็ น "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ เพือ
่ ทา
่
่
้
หน ้าทีผ
่ ลิต จัดหาและจัดสง หรือจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าสวนภูมภ
ิ าค ผู ้ใชไฟฟ้
า
และประเทศใกล ้เคียง รวมทัง้ ดาเนินธุรกิจต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพลังงานไฟฟ้ า พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวมีผลใช ้
บังคับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 พฤษภาคม 2512 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จึงได ้ดาเนินการผลิต
้
ไฟฟ้ าเพือ
่ สนองตอบความต ้องการใชไฟฟ้
าของประเทศนับแต่ นัน
้ เป็ นต ้นมา (ดูภาคผนวกที่ 10)
้
จากปี พ.ศ. 2511-2515 ความต ้องการใชไฟฟ้
าของประเทศได ้เพิม
่ ขึน
้ ตามลาดับ โดย เพิม
่ ขึน
้ จาก 2,513 ล ้าน
กิโลวัตต์-ชวั่ โมง ในปี 2511 เป็ น 5,329 ล ้านกิโลวัตต์-ชวั่ โมง ในปี 2515 คิดเป็ นอัตราเพิม
่ เฉลีย
่ ประมาณร ้อย
้
ละ 22 ต่อปี ในขณะทีจ
่ านวนประชากรของประเทศในปี 2515 มีประมาณ 38 ล ้านคน เป็ นผู ้ใชไฟฟ้
าในเขตนคร
หลวงประมาณ 4 ล ้านคน เขตภูมภ
ิ าคประมาณ 34 ล ้านคน กาลังการผลิตติดตัง้ ไฟฟ้ าในปี 2515 รวม 1,639 เม
ั สว่ นการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าไอน้ าร ้อยละ 46 โรงไฟฟ้ าพลังน้ าร ้อยละ 31 โรงไฟฟ้ ากังหัน
กะวัตต์ เป็ นสด
ก๊าซร ้อยละ 13 และ โรงไฟฟ้ าเครือ
่ งดีเซลร ้อยละ 10
ื้ ได ้มี
ในปี พ.ศ. 2516 ได ้เกิดวิกฤตการณ์น้ ามันขึน
้ สง่ ผลให ้ราคาน้ ามันเพิม
่ สูงขึน
้ และน้ ามันดิบทีจ
่ ะหาซอ
ื้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศสูงขึน
ปริมาณลดน ้อยลง สง่ ผลให ้ต ้นทุนเชอ
้ ด ้วย โดยเฉพาะน้ ามันเตามี
ื้ เพลิง
ราคาเพิม
่ ขึน
้ ถึง 4 เท่าตัว รัฐบาลจึงได ้ออกพระราชกาหนดแก ้ไขและป้ องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชอ
่
ึ
พ.ศ. 2516 ซงให ้อานาจนายกรัฐมนตรีในการกาหนดมาตรการเกีย
่ วกับการแก ้ไขและป้ องกันภาวะ การขาด
ื้ เพลิง วิกฤตการณ์น้ ามันเกิดขึน
แคลนน้ ามันเชอ
้ ต่อเนือ
่ งมาจนถึงปี พ.ศ. 2524 ซงึ่ เป็ นปี ทรี่ าคาน้ ามันดิบถีบตัว
สูงขึน
้ ถึง 34 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล สง่ ผลให ้เศรษฐกิจโลกทรุดตัวลง
ชว่ งเวลาดังกล่าว รัฐบาลได ้ออกประกาศกาหนดเวลาห ้ามประชาชนออกนอกบ ้านในเวลากลางคืน (curfew)
่ การปิ ดไฟป้ ายโฆษณา การ
เป็ นครัง้ แรก และได ้ออกมาตรการอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้มีการใชน้ ้ ามันอย่างประหยัด เชน
กาหนดเวลาปิ ดสถานบันเทิงต่างๆ ให ้เร็วขึน
้ รวมทัง้ รณรงค์ให ้ประชาชนชว่ ยกันประหยัดและเห็นความสาคัญ
ของพลังงาน ในขณะเดียวกันรัฐบาลได ้จัดตัง้ "การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย" ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2521 เพือ
่ เป็ น
ิ ในกลุม
ี น
กลไกของรัฐบาลในการเจรจากับบริษัทน้ ามันต่างชาติ และขอความร่วมมือจากประเทศสมาชก
่ อาเซย
เพือ
่ จัดหาน้ ามัน ให ้แก่ประเทศ
ั พันธไมตรีกับเมืองจีน ท่านนายกชาติชายเป็ นรัฐมนตรีอต
"...สมัยรัฐบาลของท่านคึกฤทธิท
์ ไี่ ปเปิ ดสม
ุ สาหกรรม
ี งลี ......
ตอนนัน
้ ได ้ไปจัดทาโครงการร่วมมือกับจีน และได ้รับความร่วมมือเรือ
่ งน้ ามันมิตรภาพเป็ นน้ ามันเชย
ี งลีมาครัง้ แรก ปริมาณสารองน้ ามันเหลืออยู่ 3 วัน ก็ทัน..."
วันทีโ่ รงไฟฟ้ ารับน้ ามันเชย
์ ดารมภ์
ดร.ทองฉั ตร หงสล
อดีตผู ้ว่าการการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ในชว่ งปี พ.ศ. 2517 - 2524 เรียกได ้ว่าเป็ น "ยุคน้ ามันแพง" รัฐบาลได ้พยายามตรึงราคาและชะลอการขึน
้ ราคา
้ นตราต่างประเทศเพือ
ื้ น้ ามันจากต่างประเทศเข ้ามา คิดเป็ นมูลค่าถึง
พลังงานไว ้ ในขณะเดียวกันก็ได ้ใชเงิ
่ ซอ
่
68,000 ล ้านบาท ในปี พ.ศ. 2524 สงผลให ้ประเทศต ้องขาดดุลการค ้าเพิม
่ ขึน
้ เป็ นอย่างมาก จาก 25,600 ล ้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2520 เพิม
่ เป็ น 67,300 ล ้านบาท ในปี พ.ศ. 2524
ดังนัน
้ ในชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2529-2530) รัฐบาลจึงได ้กาหนด
ื้ เพลิงลงเฉลีย
เป้ าหมายลดการนาเข ้าน้ ามันเชอ
่ ร ้อยละ 3 ต่อปี และให ้มีการใช ้ ก๊าซธรรมชาติมากขึน
้ รวมทัง้ ให ้
้
ื
้
้
มีการกระจายชนิดของเชอเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าเพือ
่ ลดการใชน้ ามันลง โดยให ้มีการใชลิกไนต์ และพลังน้ า
เพิม
่ ขึน
้ นอกจากนี้ ได ้กาหนดเป้ าหมายให ้มีการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง การดาเนินการตามเป้ าหมาย

ั สว่ นร ้อยละ
ดังกล่าวนับว่าประสบผลสาเร็จเพราะสามารถลดการนาเข ้า พลังงานจากต่างประเทศลงได ้ จากสด
90 ในปี พ.ศ. 2524 เหลือเพียงร ้อยละ 58 ในปี พ.ศ. 2529
ั สว่ นทีส
อย่างไรก็ตาม ในชว่ งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได ้ปรับปรุงขยายบริการพืน
้ ฐานของประเทศในสด
่ งู
มีการลงทุนในสว่ นของภาครัฐวิสาหกิจเพิม
่ สูงขึน
้ เกือบ 2 เท่า เมือ
่ เทียบกับชว่ งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ทา
ให ้ต ้องพึง่ แหล่งเงินกู ้จากต่างประเทศมากขึน
้ โดยร ้อยละ 60 ของหนีต
้ า่ งประเทศเป็ นหนีท
้ รี่ ัฐบาลค้าประกัน
ให ้กับรัฐวิสาหกิจ และเกือบร ้อยละ 90 ของหนี้ รัฐวิสาหกิจเป็ นการก่อหนีก
้ ับต่างประเทศ เนือ
่ งจากรายได ้ของ
รัฐวิสาหกิจ และเงินอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทัง้ แหล่งเงินกู ้ในประเทศไม่เพียงพอ
รัฐบาลจึงได ้พิจารณาทีจ
่ ะดาเนินการแปรสภาพการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให ้ เป็ นเชงิ ธุรกิจเพือ
่ ให ้การ
ิ ธิภาพมากขึน
บริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสท
้ และสนั บสนุนภาคเอกชนให ้เข ้ามามีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินงาน เพือ
่ แบ่งเบาภาระทางด ้านการเงินของภาครัฐ ซงึ่ รวมถึงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจด ้านพลังงานด ้วย
ดังนัน
้ ในชว่ งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 -2534) จึงให ้มีการกาหนดขัน
้ ตอนการแปรสภาพ
ั เจน เพือ
่ าคปฏิบัตไิ ด ้จริง
รัฐวิสาหกิจให ้ชด
่ นาไปสูภ
ในสว่ นของการแปรสภาพการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได ้มีการจัดทา แนวทางการดาเนินงาน
ในอนาคตของ กฟผ. เพือ
่ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2535 แนวทางดังกล่าว
กาหนดให ้แปลง กฟผ. เป็ นรัฐวิสาหกิจทีด
่ โี ดยต ้องนาเงินสง่ รัฐจากเดิมอัตราร ้อยละ 15 เป็ นร ้อยละ 30 และให ้
ื้ โรงไฟฟ้ าระยองและให ้กระจายหุ ้นเข ้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ดาเนินการจัดตัง้ บริษัทผลิตไฟฟ้ า จากัด เพือ
่ รับซอ
ประเทศไทย หลังจากนัน
้ จึงปรับโครงสร ้าง กฟผ. เป็ นหน่วยธุรกิจต่างๆ และแปลงเป็ นบริษัทจากัดมหาชนเพือ
่
เตรียมนาเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
สาหรับการแปรสภาพการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่าย คือ การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) และการ ไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค
(กฟภ.) คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 เห็นชอบแนวทางการแปรรูป กฟภ. โดยให ้แปลง
ิ ธิภาพในการ ปฏิบัตงิ าน และให ้มีการดาเนินงานเป็ นเชงิ ธุรกิจมาก
กฟภ. เป็ นรัฐวิสาหกิจทีด
่ ก
ี อ
่ นเพือ
่ เพิม
่ ประสท
ขึน
้ โดยปรับปรุงโครงสร ้าง กฟภ. ออกเป็ นหน่วยธุรกิจรับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้ าในแต่ละภาคเพือ
่ เพิม
่ ความ
คล่อง ตัวในการบริหารงานสว่ น กฟน. ได ้จัดทาแนวทางการปรับโครงสร ้างเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
่ ขอความ
เห็นชอบเมือ
่ วัน ที่ 17 มิถน
ุ ายน 2540 โดยกาหนดรูปแบบการปรับโครงสร ้างเป็ น 2 สว่ น คือ สว่ นทีเ่ ป็ น
รัฐวิสาหกิจ และสว่ นทีเ่ ป็ นบริษัทในเครือซงึ่ เป็ นสว่ นงานทีใ่ ห ้บริการแก่ลก
ู ค ้าเป็ นหลัก โดยบริษัทในเครือ
ดังกล่าวจะแปรสภาพเป็ นบริษัทจากัดในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตามแนวทางการปรับโครงสร ้างดังกล่าว
จะต ้องมีการจัดทารายละเอียดในแผนปฏิบัตต
ิ อ
่ ไป
่ งการสง
่ เสริมบทบาทภาคเอกชนในกิจการไฟฟ้า
ชว
ในปี พ.ศ. 2530 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัวขึน
้ มาก มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
้
เพิม
่ มากขึน
้ สง่ ผลให ้ความต ้องการใชไฟฟ้
าเพิม
่ ขึน
้ ด ้วย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได ้
จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ า พ.ศ. 2530-2535 เพือ
่ พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศให ้เพียงพอกับ
ิ้ 138,000 ล ้านบาท ในจานวนนีจ
ความต ้องการทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ อย่างรวดเร็ว คิดเป็ นเงินลงทุน ทัง้ สน
้ ะต ้องกู ้เงิน
จากต่างประเทศสูงถึง 53,000 ล ้านบาท
เมือ
่ มีการวิเคราะห์ฐานะการเงินของ กฟผ. แล ้ว คาดว่าจะไม่สามารถหาเงินรายได ้ของ ตนเองเพือ
่ สมทบการ
กู ้ยืมได ้เพียงพอ และคาดว่าจะขาดเงินเพือ
่ มาชาระหนีห
้ รือเป็ นค่าใชจ่้ ายในการดาเนินการตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2536
เป็ นต ้นไป ซงึ่ จะเป็ นปั ญหาต่อเนือ
่ งไปถึงการขยายการลงทุนในระยะต่อไป และจะเป็ นภาระทีภ
่ าครัฐต ้องแบก
รับไว ้ ดังนัน
้ เพือ
่ เป็ นการลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และลดการพึง่ พาเงินกู ้จากต่างประเทศ รัฐบาลจึงมี
นโยบายให ้มีการระดมทุนจากภาคเอกชนในการขยายกาลังผลิตไฟฟ้ าของ ประเทศ
อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้ าในบางกรณีสามารถผลิตได ้จากต ้นพลังงานทีเ่ หลือ จากกระบวนการผลิตใน
่ ไอน้ า หรือเรียกว่า ระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็ นการผลิตร่วมกับการผลิตพลังงานรูปอืน
่ ๆ เชน
้
Cogeneration ประกอบกับแนวโน ้มการใชไฟฟ้
าของประเทศคาดว่าจะเพิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย
สง่ เสริมให ้ภาคเอกชนเข ้ามามีบทบาทในการผลิตและจาหน่าย ไฟฟ้ าโดยใชต้ ้นพลังงานทีเ่ หลือ (Residue
fuel) หรือผลิตไฟฟ้ าร่วมกับการผลิตพลังงานรูปแบบอืน
่ เพือ
่ สง่ เสริมให ้มีการใชต้ ้นพลังงานพลอยได ้ใน
้ งงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ โดยให ้มีการจัดทาระเบียบการรับ
ประเทศให ้เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นการใชพลั
ื้ ไฟฟ้ าจากภาคเอกชนเหล่านี้ รวมทัง้ ให ้มีการศก
ึ ษาความเหมาะสมในการกาหนดหลักเกณฑ์ให ้ภาคเอกชน
ซอ

เข ้ามาแข่งขันลงทุน ก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคา เพือ
่ ชว่ ยลดภาระการลงทุนของภาครัฐ
ด ้วย (ดูภาคผนวกที่ 11)
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2532 กระทรวงการคลังได ้ออกคาสงั่ แต่งตัง้ "คณะกรรมการพิจารณาให ้เอกชนมี
บทบาทในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า" โดยมีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็ นประธาน คณะกรรมการ
ึ ษารูปแบบที่ เหมาะสมในการให ้เอกชนเข ้าร่วมทุน และ
ดังกล่าวได ้มีการพิจารณาให ้มีการว่าจ ้างทีป
่ รึกษาศก
ึ ษาการกาหนดวิธก
ศก
ี ารนาหุ ้นของ กฟผ. เข ้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ให ้มีการแก ้ไข
พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย เพือ
่ แปลง กฟผ. บางสว่ น หรือทัง้ หมดเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
เพือ
่ ให ้สามารถนาหุ ้นจาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให ้ กฟผ. สามารถร่วมทุนกับเอกชนได ้
ในเดือนสงิ หาคม 2533 เกิดวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง สง่ ผลให ้ราคาน้ ามันเพิม
่ สูงขึน
้ ประกอบกับความ
้
ต ้องการใชไฟฟ้
าจริงในปี พ.ศ. 2533 มีปริมาณสูงถึง 7,094 เมกะวัตต์ สูงกว่าทีป
่ ระมาณการไว ้เกือบ 300 เมกะ
วัตต์ กฟผ. จึงได ้ปรับแผนการลงทุน และพิจารณากระจายแหล่งและชนิดของพลังงานเพือ
่ ลดการนาเข ้าน้ ามัน
ิ้ 207,491 ล ้านบาท ใน ขณะที่ กฟผ. มีความสามารถลงทุนได ้เองไม่เกิน 118,695 ล ้าน
คิดเป็ นเงินลงทุนทัง้ สน
บาท ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้ กฟผ. สามารถขยายกาลังผลิตไฟฟ้ าได ้ตามแผน รัฐบาลจึงให ้เร่งรัดการเพิม
่ บทบาทของ
ภาคเอกชน เพือ
่ แบ่งเบาภาระการลงทุนของ กฟผ. และให ้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าได ้ตามความจาเป็ น เพือ
่ ให ้
กฟผ. มีผลตอบแทนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและมีฐานะการเงินทีม
่ ั่นคงเพียงพอทีจ
่ ะขยายการ ลงทุนได ้ใน
อนาคต (ดูภาคผนวกที่ 12)
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 6 สงิ หาคม 2534 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบแผนระดมทุนของ กฟผ. จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยให ้ กฟผ. จัดตัง้ "บริษ ัทผลิตไฟฟ้า จาก ัด" ขึน
้ และ ในขัน
้ แรกให ้ถือหุ ้นร ้อยละ 100
ื้ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมระยองของ
เพือ
่ ให ้บริษัทผลิตไฟฟ้ า จากัด หรือเรียกโดยย่อว่า "บผฟ." รับซอ
้ นจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให ้ลดสด
ั สว่ นการถือหุ ้นของ กฟผ. เหลือไม่เกิน
กฟผ. โดยใชเงิ
ิ ธิ บผฟ. ซอ
ื้ โรงไฟฟ้ าพลัง
ร ้อยละ 49 ในระยะต่อมา และเมือ
่ วันที่ 12กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีได ้ให ้สท
่ เดียวกับโรงไฟฟ้ า
ความร ้อนร่วมขนอมจาก กฟผ. อีกหนึง่ แห่ง แล ้วให ้นาเข ้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เชน
ระยอง รวมทัง้ คณะรัฐมนตรียังได ้เห็นชอบแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ กฟผ. โดยให ้แปลง กฟผ.
เป็ นรัฐวิสาหกิจทีด
่ ี เพือ
่ เป็ นพืน
้ ฐานให ้การบริหารงานมีความคล่องตัว ก่อนทีจ
่ ะแปลงเป็ นบริษัทจากัด(มหาชน)
ต่อไปในอนาคต (ดูภาคผนวกที่ 13)
บผฟ. ได ้ถูกจัดตัง้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ในลักษณะบริษัทร่วมทุน (Holding Company) เพือ
่ ให ้
สามารถจัดตัง้ บริษัทย่อยเพือ
่ ระดมเงินกู ้สาหรับโครงการใหม่ได ้โดย ไม่มผ
ี ลกระทบใดๆ ต่อโครงการเก่า และ
บผฟ. สามารถขยายกิจการและบริหารโครงการของบริษัทย่อยได ้โดยสะดวก ต่อมา บผฟ. ได ้จัดตัง้ "บริษ ัท
ื้ โรงไฟฟ้ าระยองจาก กฟผ. ขนาดกาลัง
ผลิตไฟฟ้าระยอง จาก ัด" ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2537 เพือ
่ รับซอ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. ระยะยาว 20 ปี และได ้จัดตัง้ "บริษ ัทผลิต
ผลิตติดตัง้ 1,232 เมกะวัตต์ โดยมีสญ
ื้ โรงไฟฟ้ าขนอมจาก กฟผ. เชน
่ เดียวกัน มี
ไฟฟ้าขนอม จาก ัด" ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 เพือ
่ รับซอ
ขนาดกาลังผลิตติดตัง้ 824 เมกะวัตต์
ื้ ไฟฟ้ าจากเอกชนทีม
สาหรับการรับซอ
่ ต
ี ้นพลังงานเหลือ กฟผ. ได ้จัดทาระเบียบแล ้วเสร็จและออกประกาศรับ
ื้ ไฟฟ้ าในรูปของ Small Power Producer (SPP) เมือ
ื้ ไฟฟ้ าจาก
ซอ
่ วันที่ 30 มีนาคม 2535 เพือ
่ รับซอ
้ งงานนอกรูปแบบ กาก หรือวัสดุเหลือใชเป็
้ นเชอ
ื้ เพลิง และการผลิตไฟฟ้ าด ้วยระบบ
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าทีใ่ ชพลั
Cogeneration ในงวดที่ 1 ปริมาณรวม 300 เมกะวัตต์ โดยผู ้ผลิต แต่ละรายจะจาหน่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบของ
กฟผ. ได ้ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ปรากฏว่าเมือ
่ ครบกาหนดมีผู ้สนใจเสนอขายเพียง 10 ราย รวมปริมาณ 75 เมกะ
ื้ ออกไปโดยไม่มก
ื้ แต่ละรายจากไม่เกิน 50
วัตต์ ต่อมาจึงได ้ขยายเวลารับซอ
ี าหนด และขยายปริมาณการรับซอ
ื้ จึงได ้
เมกะวัตต์ เป็ นไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ปรากฏว่ามีผู ้เสนอขายในปริมาณรวมทีส
่ งู กว่าปริมาณทีป
่ ระกาศรับซอ
ื้ เพิม
มีการขยายปริมาณการรับซอ
่ เติมอีก 2 ครัง้ โดยคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 ให ้
ื้ จาก 300 เมกะวัตต์ เป็ น 1,444 เมกะวัตต์ และได ้มีมติอก
เพิม
่ ปริมาณรับซอ
ี ครัง้ เมือ
่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ให ้
เพิม
่ จาก 1,444 เมกะวัตต์ เป็ น 3,200 เมกะวัตต์ (ดูภาคผนวกที่ 14)
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตเอกชนในรูป SPP แล ้ว ได ้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ให ้เอกชนเข ้ามาแข่งขัน
นอกจากการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจาก
ลงทุนก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า โดยคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ให ้มีการรับซอ
ื้ ไฟฟ้ าในระยะแรก
เอกชนในรูป Independent Power Producer (IPP) และ กฟผ. ได ้ออกประกาศรับซอ
รวม 3,800 เมกะวัตต์ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 ธันวาคม 2537 ซงึ่ เอกชนแต่ละรายจะเสนอโครงการได ้ไม่เกินโครงการ
ื้ ไฟฟ้ าเพิม
ละ 1,400 เมกะวัตต์ ต่อมาในเดือนเมษายน 2538 กฟผ.ได ้ประกาศรับซอ
่ อีกร ้อยละ 10 รวมปริมาณ

ื้ ทัง้ หมด 4,200 เมกะวัตต์ กาหนดวันยืน
รับซอ
่ ข ้อเสนอในวันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2538 ปรากฎว่ามีผู ้ยืน
่ ข ้อเสนอ
ื้ ไว ้มาก หลังจากนัน
ทัง้ หมด 32 ราย รวมกาลังผลิต 39,000 เมกะวัตต์ สูงกว่าปริมาณทีป
่ ระกาศรับซอ
้ ความ
้
ต ้องการใชไฟฟ้
าของประเทศได ้เพิม
่ ขึน
้ อย่างรวดเร็ว คณะรัฐมนตรีจงึ ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม 2539 เพิม
่
ื้ ไฟฟ้ าจากเอกชนอีก 1,600 เมกะวัตต์ รวมเป็ นปริมาณรับซอ
ื้ ทัง้ สน
ิ้ 5,800 เมกะวัตต์ (ดู
ปริมาณการรับซอ
ภาคผนวกที่ 15)
ในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไทยประสบภาวะวิกฤตทางด ้านการเงิน คณะรัฐมนตรีจงึ ได ้มีมติเมือ
่ วันที่ 16
ิ กับต่างประเทศ และ
กันยายน 2540 ให ้เพิม
่ บทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน เพือ
่ ลดการก่อ หนีส
้ น
ระดมทุนจากสาธารณชน โดยการขายหุ ้นทีร่ ัฐถืออยูใ่ นกิจการพลังงานและเร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจด ้าน พลังงาน
ั สว่ นการถือหุ ้นใน บผฟ. โดยขายหุ ้นให ้แก่พันธมิตรร่วมทุน
ในสว่ นของกิจการไฟฟ้ าเห็นชอบให ้ กฟผ. ลดสด
(Strategic partner) ร ้อยละ 14.9 เพือ
่ ระดมทุนและให ้ บผฟ. สามารถแข่งขันประมูลโครงการกับผู ้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายอืน
่ อย่างเป็ นธรรม (ดู ภาคผนวกที่ 16) ผลการประมูลคัดเลือกพันธมิตรร่วมทุน ปรากฎว่า บริษัท
่ งกง ชนะการประมูลแข่งขัน โดยเสนอราคาหุ ้นละ 126 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
China Light and Power จากฮอ
ิ้ 239.96 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็ นการระดมทุนทีป
ทัง้ สน
่ ระสบความสาเร็จเป็ นอย่างมาก โดย กฟผ. คงเหลือ
ั สว่ นให ้เหลือเพียงร ้อยละ 20 เท่านัน
หุ ้นใน บผฟ. เพียงร ้อยละ 25.05 และในอนาคตจะลดสด
้
ื้ ไฟฟ้ าจากเอกชนในรูป SPP และ IPP ตลอดจน การแปร
การดาเนินการดังกล่าวข ้างต ้น ไม่วา่ จะเป็ นการรับซอ
ื้ โรง ไฟฟ้ าระยอง และขนอมจาก
รูป กฟผ. บางสว่ น โดยการจัดตัง้ บริษัทผลิตไฟฟ้ า จากัด ขึน
้ เพือ
่ รับซอ
กฟผ. แล ้วนาเข ้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ
่ ให ้ประชาชนมีสว่ นร่วม ในการเป็ นเจ ้าของ
กิจการไฟฟ้ า ล ้วนเป็ นนโยบายทีม
่ งุ่ เน ้นการสง่ เสริมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการไฟฟ้ าของ ประเทศ เพือ
่
้ นลงทุนจานวนมหาศาล โดยสว่ นหนึง่ ต ้องกู ้
ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า ซงึ่ ต ้องใชเงิ
้
เงินจากต่างประเทศเนือ
่ งจาก กฟผ. ไม่สามารถทีจ
่ ะลงทุนได ้เองทัง้ หมด ในขณะทีค
่ วามต ้องการใชไฟฟ้
าของ
ประเทศมีปริมาณเพิม
่ สูงขึน
้ ดังนัน
้ จึงมีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องให ้ภาคเอกชนเข ้ามาชว่ ยแบ่งเบาภาระดังกล่าว
เพือ
่ ให ้กิจการ ไฟฟ้ าสามารถสนองตอบความต ้องการได ้อย่างเพียงพอโดยไม่เป็ นภาระแก่ภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ระบบผลิตไฟฟ้ าสว่ นใหญ่และระบบสง่ ไฟฟ้ าทัง้ หมดของประเทศยังคงอยู่ ในความดูแลของ
กฟผ. สว่ นระบบจาหน่ายไฟฟ้ าและบริการค ้าปลีกยังอยูใ่ นความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. ทาการ
้
ผลิตและสง่ ไฟฟ้ าเกือบทัง้ หมดเพือ
่ ขายให ้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพือ
่ ขายให ้แก่ประชาชนผู ้ใชไฟฟ้
าอีกทอด
้
หนึง่ โดย กฟน. รับผิดชอบการจัดจาหน่ายไฟฟ้ าให ้แก่ผู ้ใชไฟฟ้ าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุร ี และสมุทรปราการ
สว่ น กฟภ. รับผิดชอบในเขตจังหวัดอืน
่ ๆ ทีเ่ หลือ ทัง้ หมดทั่วประเทศจึงอาจกล่าวได ้ว่ากิจการไฟฟ้ าของ
ประเทศเกือบทัง้ หมดอยู่ ภายใต ้ความรับ ผิดชอบและการให ้บริการของ 3 หน่วยงานหลักดังกล่าวเท่านัน
้ ทาให ้
ระบบการจัดหาและการให ้บริการยังคงมีลักษณะของการผูกขาดอยู่
่ งการปร ับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ
ชว
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 สง่ ผลให ้มีการเร่งปรับโครงสร ้างและแปรรูปรัฐวิสาหกิจให ้เร็วขึน
้ โดย
้ น
คณะกรรมการกากับนโยบายด ้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ได ้จัดทาแผน แม่บทการปฏิรป
ู รัฐวิสาหกิจ เพือ
่ ใชเป็
กรอบในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซงึ่ ได ้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ 1 กันยายน 2541 ในสว่ น
ึ ษาเพือ
ของสาขาไฟฟ้ าได ้กาหนดกรอบให ้มีการศก
่ กาหนดโครงสร ้างอุตสาหกรรม ทีม
่ ก
ี ารแข่งขัน เพือ
่ เปิ ดให ้มี
ื้ ขายไฟฟ้ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต ้นไป รวมทัง้ ได ้กาหนดให ้ กฟผ. แปรรูป
การแข่งขันเสรีในตลาดซอ
โรงไฟฟ้ าราชบุรภ
ี ายในปี พ.ศ. 2542 (ดูภาคผนวกที่ 17)
ิ ของประเทศ
แต่เนือ
่ งจากได ้เกิดกระแสการคัดค ้านจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซงึ่ มองว่ารัฐมุง่ หวังจะขายทรัพย์สน
ิ และขายหุ ้นเข ้ากองทุน เพือ
ให ้ต่างชาติ และไม่เห็นด ้วยกับการจัดสรรรายได ้จากการขายทรัพย์สน
่ ฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง จึงสง่ ผลให ้การดาเนินการตามแผนแม่บทการ
้
ปฏิรป
ู รัฐวิสาหกิจต ้องล่าชาออกไป
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั น
้ ได ้มีการพิจารณายกร่างกฎหมายเกีย
่ วกับทุน
รัฐวิสาหกิจแล ้วเสร็จ โดยได ้มีการประกาศใช ้ "พระราชบ ัญญ ัติทน
ุ ร ัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542" เมือ
่ วันที่ 4
้ นเครือ
ธันวาคม 2542 เพือ
่ ใชเป็
่ งมือของรัฐในการเปลีย
่ นสถานะรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมให ้ เป็ นบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด แต่ยังคงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึง่ เพือ
่ เป็ นพืน
้ ฐานเบือ
้ งต ้นในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจให ้เป็ นองค์กรธุรกิจอย่าง เต็มรูปแบบในระยะต่อไป
ึ ษาแนวทางการระดมทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุรท
หลังจากมีการศก
ี เี่ หมาะสมจนได ้ ข ้อยุตเิ ป็ นทีพ
่ อใจของ
ทุกฝ่ ายแล ้ว กฟผ. ได ้จัดตัง้ "บริษ ัทผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จาก ัด" ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 7 มีนาคม 2543 โดย

ื่
กฟผ. ถือหุ ้นร ้อยละ 100 ต่อมา บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด ได ้จัดตัง้ บริษัทในเครือขึน
้ 1 บริษัท ชอ
ื้ โรง ไฟฟ้ าราชบุรจ
"บริษ ัทผลิตไฟฟ้าราชบุร ี จาก ัด" เพือ
่ รับซอ
ี าก กฟผ. และในวันที่ 18 สงิ หาคม 2543 ได ้
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด เป็ นบริษัทมหาชน มีการจัดสรรหุ ้นให ้ประชาชน
ี พนั กงาน กฟผ. ร ้อยละ 15 และกฟผ. จะถือหุ ้น
ทั่วไปร ้อยละ 40 พนักงาน กฟผ. และกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
ื้ หุ ้นผ่านธนาคารพาณิชย์เมือ
ร ้อยละ 45 โดยประชาชนทั่วไปสามารถจองซอ
่ วันที่ 18 ตุลาคม 2543 ในราคาหุ ้น
้
ื
ละ 13 บาท หลังจากนัน
้ จึงได ้นาหุ ้นเข ้าทาการซอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วน
ั ที่ 2
พฤศจิกายน 2543 เป็ นต ้นมา
การเพิม
่ บทบาทของผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนเพือ
่ เพิม
่ การแข่งขันในระดับการผลิต ไฟฟ้ าและการระดมทุนจาก
ภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้ าระยอง ขนอม และราชบุร ี ดังกล่าวข ้างต ้น เป็ นการแปรรูปกิจการไฟฟ้ าเพือ
่
่
ิ
้
้
่
นาไปสูการเพิม
่ ประสทธิภาพโดยรวม ยังไม่เกีย
่ วข ้องกับผู ้ใชไฟฟ้ าทั่วไปโดยตรง และผู ้ใชไฟฟ้ าสวนใหญ่ยังคง
ื้ ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ซอ
ิ าค (กฟภ.) ยกเว ้นลูกค ้าอุตสาหกรรมทีต
่ งั ้ อยู่
ื้ ไฟฟ้ าจาก SPP ได ้เพิม
ใกล ้โรงไฟฟ้ าของผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) จะมีทางเลือกซอ
่ ขึน
้ นอกจากนี้ แผน
แม่บทการปฏิรป
ู รัฐวิสาหกิจทีไ่ ด ้จัดทาขึน
้ ก็เป็ นเพียงแนวทางการดาเนิน งานกว ้างๆ เท่านั น
้ ดังนัน
้ ในการ
ึ ษาในรายละเอียดเพือ
ดาเนินการปรับโครงสร ้างกิจการ ไฟฟ้ าของประเทศยังจาเป็ นต ้องมีการศก
่ หาแนวทางที่
เหมาะสม
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได ้มอบหมายให ้สานั กงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรือปั จจุบัน คือ
ึ ษาการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าของประเทศใน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดาเนินการศก
ึ ษาได ้นามาสูก
่ ารจัดทาข ้อเสนอการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัด ตัง้ ตลาด
รายละเอียด ผลการศก
ื้ ขายไฟฟ้ า ซงึ่ ได ้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ
กลางซอ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 โดยในสว่ นของ
กิจการผลิตไฟฟ้ าจะมีผู ้ผลิตไฟฟ้ าหลายรายซงึ่ รวมถึงโรงไฟฟ้ าที่ จะแยกออกจาก กฟผ. เข ้ามาแข่งขันเพือ
่
ื้ ขายไฟฟ้ า ในสว่ นของผู ้ค ้าปลีกไฟฟ้ าจะเปิ ดให ้มีการแข่งขันจากผู ้ค ้าปลีก
ประมูลขายไฟฟ้ าในตลาดกลางซอ
้
ื้ ไฟฟ้ าจาก กฟน. หรือ กฟภ. แต่จะสามารถเลือกซอ
ื้ จากผู ้ค ้าปลีก
หลายราย ทาให ้ผู ้ใชไฟฟ้ าไม่จาเป็ นต ้องซอ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าต่างๆ ผ่านตลาดกลางฯ แล ้วจัดสง่ ไฟฟ้ า
รายใดก็ได ้ โดยผู ้ค ้าปลีกดังกล่าวสามารถซอ
มาตามสายของ กฟผ. กฟน. หรือ กฟภ. ซงึ่ จะทาให ้เกิดการแข่งขันในด ้านราคาและคุณภาพบริการ
ื้ ขาย
ต่อมาได ้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการ จัดตัง้ ตลาดกลางซอ
่
ึ
ไฟฟ้ า ซงคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบเมือ
่ วันที่ 3 ตุลาคม 2543 และมอบหมายให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องรับไป
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานดัง กล่าว (ดูภาคผนวกที่ 18) ซงึ่ มีสาระสาคัญสรุปได ้ดังนี้
ื้ ขายไฟฟ้า (Market rules) เพือ
ิ ธิภาพของการ
1) การจ ัดทากฎตลาดกลางซอ
่ เป็ นตัว กาหนดประสท
ื้ ขายไฟฟ้ า และ
แข่งขัน และกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมอืน
่ ๆ ซงึ่ จะครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ กติกาในการซอ
การกาหนดราคา ตลอดจนข ้อปฏิบัตท
ิ างเทคนิคในการควบคุมความมั่นคงของระบบ และตรวจวัดหน่วยไฟฟ้ า
เพือ
่ ชาระเงิน
2) การยกร่างพระราชบ ัญญ ัติการประกอบกิจการพล ังงาน พ.ศ. ... เพือ
่ ให ้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานแห่งชาติ ทาหน ้าทีใ่ นการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน การออกใบอนุญาต
สง่ เสริมการแข่งขัน ป้ องกันการใชอ้ านาจผูกขาด และให ้ความคุ ้มครองผู ้บริโภค
3) การยกร่างกฎหมายรอง ภายใต้รา่ งพระราชบ ัญญ ัติการประกอบกิจการพล ังงาน พ.ศ. ... เป็ นการ
ั ญาข ้อปฏิบัตต
จัดทาร่างกฎ ระเบียบ ข ้อกาหนด ประกาศ และสญ
ิ า่ งๆ รวมถึงการจัดเตรียมหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดอัตราค่าบริการระบบสง่ และระบบจาหน่าย ไฟฟ้ า และรายละเอียดอืน
่ ๆ ทางกฎหมายทีจ
่ าเป็ นต่อการ
ื้ ขายไฟฟ้ าในอนาคต
จัดตัง้ องค์กรกากับดูแลอิสระ และการดาเนินการของตลาดกลางซอ
ิ ติดค้าง (Stranded cost) เป็ นการจัดการกับต ้นทุนทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย
้ น
4) การจ ัดการต้นทุนและหนีส
่ ง
ได ้ อันเป็ นผลมาจากการลงทุนและการดาเนินงานในกิจการไฟฟ้ า ทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วก่อนการปรับโครงสร ้างและแปร
รูปกิจการไฟฟ้ า ซงึ่ ต ้องมีการจัดทาแบบจาลองทางการเงินเพือ
่ ประเมินมูลค่าและวิธก
ี ารจัดการ กับต ้นทุนติด
ค ้าง
่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้า เป็ นการจัดทาข ้อกาหนดการเชอ
ื่ มโยง การใช ้
5) การดาเนินการด้านระบบสง
บริการ และการปฏิบัตก
ิ ารระบบสง่ และระบบจาหน่ายไฟฟ้ า รวมทัง้ การกาหนดขอบเขตความเป็ นเจ ้าของ การ
ั เจน
ควบคุมดูแล และการปฏิบัตก
ิ าร ระหว่างระบบสง่ และระบบจาหน่ายให ้มีความชด

6) การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรของ กฟผ. เป็ นการเตรียมการให ้ กฟผ. เข ้าสูร่ ะบบการแข่งขัน
โดยการปรับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให ้เป็ นหน่วยธุรกิจเชงิ พาณิชย์ และการจัดตัง้ บริษัทผลิตไฟฟ้ า
รวมทัง้ การเตรียมความพร ้อมด ้านเทคโนโลยีตา่ งๆ
7) การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรของ กฟน. และ กฟภ. เป็ นการปรับกิจกรรมหลักภายในองค์กรให ้
่ รุ กิจหลัก ออกเป็ นบริษัทในเครือ และลดสด
ั สว่ นการถือหุ ้นใน
มีการดาเนินการเชงิ พาณิชย์ แยกธุรกิจทีไ่ ม่ใชธ
ทีส
่ ด
ุ รวมทัง้ การเตรียมความพร ้อมด ้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
ื้ ขายไฟฟ้า (Power pool) มีสถานะเป็ นนิตบ
8) การจ ัดตงตลาดกลางซ
ั้
อ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมาย มีวต
ั ถุประสงค์
เพือ
่ ประกอบกิจการเป็ นศูนย์ควบคุมระบบ ศูนย์ปฏิบัตก
ิ าร ทางการตลาด และศูนย์บริหารการชาระเงิน ซงึ่ จะทา
ื้ ขายไฟฟ้ าในระดับการขายสง่ ระหว่างผู ้ ผลิตไฟฟ้ า และผู ้ซอ
ื้ ไฟฟ้ า
หน ้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการซอ
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 31 มีนาคม 2544 ได ้มีการประชุมระดมความคิดเพือ
่ กาหนดแนวทางการพัฒนาตลาดหุ ้นไทย
ิ วัตร เป็ นประธาน ทีป
โดยมีนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษั ณ ชน
่ ระชุมได ้กาหนดแนวทางในการนารัฐวิสาหกิจเข ้า
จดทะเบียนและกระจายหุ ้นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสว่ นของกิจการไฟฟ้ ากาหนดให ้ กฟผ.
หรือกิจการบางสว่ นของ กฟผ. จดทะเบียนและกระจายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.
2546 สาหรับ กฟน. และ กฟภ. กาหนดให ้จดทะเบียนและกระจายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในไตรมาสที่ 4
ของปี พ.ศ. 2546
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร ้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้ าดังกล่าวข ้างต ้น จาเป็ นต ้องมี
ึ ษาในรายละเอียดหลายๆ เรือ
การศก
่ ง ซงึ่ บางประเด็นหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ก็มค
ี วามเห็นแตกต่างกันไป ทาให ้
ึ ษาเพิม
ต ้องมีการศก
่ เติมจนกว่าจะสามารถสรุปแนวทางทีท
่ ก
ุ ฝ่ ายเห็นพ ้อง ต ้องกันว่ามีความเหมาะสม จึงสง่ ผล
ให ้ระยะเวลาในการดาเนินการตามแผนต ้องเลือ
่ นออกไป

การดาเนินการแปรรูปกิจการไฟฟ้ าดังกล่าวข ้างต ้นมีการดาเนินการต่อ เนือ
่ งมาเป็ นเวลาหลายปี โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ
่ ให ้มีการแข่งขันในกิจการไฟฟ้ าทัง้ ในระดับขายปลีก และขายสง่ ซงึ่ จะสง่ ผลให ้กิจการ
ิ ธิภาพ และผู ้บริโภคมีทางเลือกมากขึน
ไฟฟ้ ามีประสท
้ ทัง้ ในด ้านคุณภาพ การให ้บริการและราคาทีเ่ หมาะสม
และทีส
่ าคัญอีกประการหนึง่ ก็คอ
ื ชว่ ยลดภาระการลงทุนของภาครัฐและภาระหนีส
้ นิ ของประเทศ ซงึ่ ปั จจุบันยัง
อยูใ่ นชว่ งของการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศให ้ รอดพ ้นจากภาวะวิกฤต องค์กรรัฐวิสาหกิจซงึ่ ก่อตัง้ มาเป็ นระยะ
่ ารเป็ นองค์กรธุรกิจทีต
เวลานานก็ต ้องปรับตัวจากการเป็ นองค์กรผูกขาด ไปสูก
่ ้องมีการแข่งขันในทีส
่ ด
ุ

3. บทสรุป
แนวทางการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามสถานการณ์ ทัง้ จากภายในและ
ภายนอกประเทศ ในชว่ งของการเริม
่ พัฒนาประเทศ กิจการพลังงานจัดเป็ นโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีม
่ ส
ี ว่ นสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ รัฐจึงจาเป็ นต ้องเข ้ามามีบทบาทในการลงทุนพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานให ้เพียงพอ กับความต ้องการ ในสว่ นของกิจการด ้านปิ โตรเลียม และกิจการด ้านไฟฟ้ า มี
ความแตกต่างกันในแง่ของกิจการด ้านปิ โตรเลียมถือเป็ นยุทธปั จจัยทีม
่ ค
ี วาม สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ
ในระยะแรกจึงเป็ นองค์กรทีอ
่ ยูใ่ นความดูแลของกระทรวงกลาโหม สว่ นกิจการด ้านไฟฟ้ าจัดเป็ นสาธารณูปโภค
ทีร่ ัฐต ้องจัดหาให ้เพือ
่ ความผาสุกของ ประชาชน
้ งงานมีปริมาณเพิม
้ นเป็ นจานวนมาก จึงเป็ นภาระ
ต่อมาเมือ
่ ความต ้องการใชพลั
่ มากขึน
้ และการลงทุนต ้องใชเงิ
่
แก่ภาครัฐ ประกอบกับการเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันหลายๆ ครัง้ สงผลให ้น้ ามันมีราคาสูงขึน
้ ประเทศนาเข ้า
พลังงาน รวมถึงประเทศไทยต ้องขาดดุลการค ้าเป็ นอย่างมาก รัฐจึงมีนโยบายสง่ เสริมให ้ภาคเอกชนเข ้ามามี
บทบาทในการพัฒนากิจการพลังงาน เพือ
่ เป็ นการลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และยังสง่ ผลให ้มีการแข่งขัน
ิ ธิภาพในการบริหารจัดการด ้านพลังงาน
ในตลาดพลังงานมากขึน
้ ซงึ่ จะก่อ ให ้เกิดประสท
ปั จจุบัน แนวคิดเรือ
่ งระบบการค ้าเสรีได ้เข ้ามามีอท
ิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายพลังงานของ ประเทศให ้ต ้อง
่ ารเปิ ดตลาดการค ้าเสรี ประกอบกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ. 2540 ได ้เป็ น
ปรับตัวไปสูก
ปั จจัยเร่งให ้มีการดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด ้านพลังงานเพือ
่ ให ้มี การระดมทุนจากภาคเอกชนและประชาชน

ทั่วไป ซงึ่ ได ้มีการดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด ้านพลังงานไปแล ้วบางสว่ น และระยะต่อไปรัฐวิสาหกิจเหล่านีก
้ ็
จะถูกแปรรูปออกไปทัง้ หมด โดยการจัดตัง้ เป็ นบริษัท และกระจายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
่ ารแข่งขันแบบเสรีในทีส
เพือ
่ ให ้องค์กรเหล่านีไ
้ ปสูก
่ ด
ุ

บรรณานุกรม
ประพันธ์ เปรมมณี การปรับปรุงโครงสร ้างการบริหารงานด ้านพลังงานของประเทศ เอกสารวิจัยสว่ นบุคคลใน
ึ ษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรรุน
ลักษณะวิชาเศรษฐกิจ วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร นั กศก
่ ที่ 26 ประจาปี
ึ ษา 2526 - 2527
การศก
ประวิทย์ รุยาพร การพัฒนาพลังงานของประเทศ เอกสารวิจัยสว่ นบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ วิทยาลัย
ึ ษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรรุน
ึ ษา 2516 - 2517
ป้ องกันราชอาณาจักร นักศก
่ ที่ 16 ประจาปี การศก
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย รอบรู ้เรือ
่ งปิ โตรเลียม 2541
สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ความคืบหน ้าในการดาเนินงานการเพิม
่
บทบาทเอกชนในกิจการด ้านพลังงาน วารสารนโยบายพลังงานฉบับที่ 40 เดือนเมษายน - มิถน
ุ ายน 2541
_______พระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 วารสารนโยบายพลังงานฉบับที่ 46 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2542
______ แผนการดาเนินงานในการปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ า วารสารนโยบายพลังงานฉบับที่ 50เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2543

ื้ ขายไฟฟ้ า พฤศจิกายน 2543
______การปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ
______การแปรรูปการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย วารสารนโยบายพลังงานฉบับที่ 54 เดือน ตุลาคม ธันวาคม 2544
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 - 2529 ปี 2524
______แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 - 2534 ปี 2529
ิ ฎพงศ ์ อุตสาหกรรมน้ ามันปิ โตรเลียม เอกสารวิจัยสว่ นบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจวิทยาลัย
ศักดิ์ พิศษ
ึ ษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ประจาปี การศก
ึ ษา 2505 - 2506
ป้ องกันราชอาณาจักร นักศก

ภาคผนวก
(ไม่รวมอยูใ่ นฉบับอินเทอร์เนทนี)้
กิจการด้านปิ โตรเลียม
ื้ เพลิง พ.ศ. 2503 และฉบับทีแ
ภาคผนวกที่ 1 พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การเชอ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ภาคผนวกที่ 2 พระราชบัญญัตก
ิ ารปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 และฉบับทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ภาคผนวกที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 23 มกราคม 2539 เรือ
่ ง ข ้อเสนอการปรับปรุงโครงสร ้างของการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยและการสง่ เสริม การค ้าเสรีในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม

ภาคผนวกที่ 4 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 16 กันยายน 2540 เรือ
่ ง แนวทางการเพิม
่ บทบาทของภาคเอกชนใน
กิจการพลังงาน
ภาคผนวกที่ 5 พระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ภาคผนวกที่ 6 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 เรือ
่ ง แนวทางในการปรับโครงสร ้างกิจการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว
ภาคผนวกที่ 7 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 2 ตุลาคม 2544 เรือ
่ ง แผนการระดมทุนของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
กิจการด้านไฟฟ้า
ภาคผนวกที่ 8 พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าสว่ นภูมภ
ิ าค พ.ศ. 2503 และฉบับทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ภาคผนวกที่ 9 พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ านครหลวง พ.ศ. 2501 และฉบับทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ภาคผนวกที่ 10 พระราชบัญญัตก
ิ ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และฉบับทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
ภาคผนวกที่ 11 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2532 เรือ
่ ง แนวทางและหลักเกณฑ์การให ้เอกชนเข ้า
มามีบทบาทในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ภาคผนวกที่ 12 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 เรือ
่ ง การเพิม
่ บทบาทเอกชนในการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้ า
ภาคผนวกที่ 13 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2535 เรือ
่ ง แนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
กฟผ.
ื้ จาก
ภาคผนวกที่ 14 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 เรือ
่ ง การขยายปริมาณพลังไฟฟ้ ารับซอ
ผู ้ผลิตรายเล็ก (SPP) และมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2539 เรือ
่ ง แนวทางในการขยายปริมาณพลัง
ื้ จากผู ้ผลิตรายเล็ก (SPP)
ไฟฟ้ ารับซอ
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิต
ภาคผนวกที่ 15 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2537 เรือ
่ ง แนวนโยบายการรับซอ
ไฟฟ้ าเอกชนในรูปของ Independent Power Producer (IPP) และมติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 13 สงิ หาคม
ื้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชน (IPP)
2539 เรือ
่ ง การเพิม
่ ปริมาณการรับซอ
ภาคผนวกที่ 16 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 เรือ
่ ง การขายหุ ้นของ กฟผ. ในบริษัท ผลิต
ไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่ 17 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 เรือ
่ ง แผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าราชบุรี
ภาคผนวกที่ 18 มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เรือ
่ ง การปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการ
ื้ ขายไฟฟ้ า และมติคณะรัฐมนตรี เมือ
จัดตัง้ ตลาดกลางซอ
่ วันที่ 3 ตุลาคม 2543 เรือ
่ ง แผนการดาเนินงานในการ
ื้ ขาย ไฟฟ้ า
ปรับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้ าและการจัดตัง้ ตลาดกลางซอ

